ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el dia 21 de març de 2013, a les 12 hores i 5 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, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i
Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura,
Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i
Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier
García Albiol, 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, 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.
Oberta la sessió, la Presidència manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia del Ple
ordinari, es procedirà a la presa de possessió de la diputada senyora Carme García i
Lores, candidata electa per part del PSC per la Junta Electoral de Zona de Terrassa,
segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central i després d’haver donat
compliment als requisits legalment i reglamentàriament establerts. Tot seguit la
Presidència demana a la Sra. García Lores que s’acosti a la Mesa Presidencial a
l’objecte de prendre-li jurament o promesa del seu càrrec conforme a la fórmula
reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
A continuació, la Sra. García Lores s’aixeca i lliura la credencial a la Secretària
General, que manifesta que és conforme. Seguidament, s’acosta a la Mesa
Presidencial i el President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa
establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril: “Jureu o prometeu, per la vostra
consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputada de la
Diputació de Barcelona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. La nova
diputada, Sra. García Lores contesta “Si, prometo”.
Una vegada llegida la fórmula, el President procedeix a col.locar-li la insígnia de la
Diputació de Barcelona i a partir d’aquest moment la Sra. Garcia Lores adquireix la

condició de Diputada amb els honors, drets, privilegis i obligacions pròpies del seu
càrrec, i es dirigeix a seure al seu escó.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de
febrer de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència de data 14 de març de 2013, que proposa donar-se per
assabentat del nomenament de l’Il.lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas i de la Il.lma. Sra.
Pilar Díaz i Romero com a President i Portaveu respectivament del Grup Polític PSC
amb efectes de 13 de març de 2013; així com de la nova composició de la Junta de
Portaveus.
3.- Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local i
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
4.- Dictamen de la Presidència que proposa aprovar inicialment el Plec de clàusules
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, adequat al Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
5.- Dictamen que proposa modificar l’article 24.2 del vigent Acord sobre condicions de
treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona i l’article 27.2 del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona.
Servei de Programació
6.- 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.

Intervenció General
7.- Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del
Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2012, integrada per la
liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels organismes autònoms
Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de
Gestió Tributària, i del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen que proposa declarar que les actuacions de l’ORGT de la Diputació de
Barcelona tenen la consideració de sector prioritari, d’acord amb el que disposa la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
9.- Dictamen que proposa la ratificació del decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona de 23 de febrer de 2013, pel qual s’aprovà l’Acord de la Mesa General de
Negociació de Matèries Comunes de l’ORGT de data 21 de gener de 2013, a proposta
de la Junta de Govern de l’ORGT de data 28-02-2013.
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acord de la Mesa General de Negociació
de Matèries Comunes de l’ORGT, de data 28 de febrer de 2013.
11.- Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del ple de l’Ajuntament de
Badalona, en relació a revocar la delegació efectuada a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i inspecció de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
12.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de
l’Ajuntament de Balenyà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
13.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de
l’Ajuntament de Calldetenes, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
14.- Dictamen que proposa la ratificació dels acords de dissolució i liquidació del
Consorci de la Fira de Terrassa.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
15.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, del tram de la carretera BV-5022, entre els p.k. 0,000 i 0,596.

16.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Ripollet, del tram de la carretera BV-1411, entre els p.k. 0,578 i 2,260.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
17.- Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona.
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.- 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.
2.- Precs.
3.- Preguntes.
La Presidència dóna la benvinguda a la nova diputada Sra. García Lores i abans
d’iniciar el desenvolupament dels punts que conformen l’Ordre del Dia de la sessió,
comunica que per acord de la Junta de Portaveus s’ha acordat retirar el punt número
5.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28
de febrer de 2013.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de
febrer de 2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 14 de març de 2013, de la Presidència de data 14 de març de
2013, que proposa donar-se per assabentat del nomenament de l’Il.lm. Sr. Josep
Mayoral i Antigas i de la Il.lma. Sra. Pilar Díaz i Romero com a President i
Portaveu respectivament del Grup Polític PSC amb efectes de 13 de març de
2013; així com de la nova composició de la Junta de Portaveus.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, va elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió

del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que, l’Il·lm. Sr. Pere Navarro Morera va presentar la seva dimissió com a regidor
de l’Ajuntament de Terrassa i que el Ple de l’Ajuntament de Terrassa en data 28 de
febrer de 2013 es va donar per assabentat de la seva dimissió com a regidor d’aquest
Ajuntament.
Atès que la pèrdua de la condició de regidor comporta automàticament la pèrdua de la
condició de diputat.
Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de març de
2013, el qual va acordar prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputat
provincial de l’Il·lm. Sr. Pere Navarro Morera.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de data 26 de
juliol de 2011, va donar-se per assabentat dels nomenaments de l’Il·lm. Sr. Pere
Navarro Morera com a President i de l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas com a
Portaveu, respectivament, del Grup polític del PSC.
Atesa la pèrdua de la condició de diputat del Sr. Pere Navarro Morera amb efectes del
dia 28 de febrer de 2013 i, per tant, la pèrdua de la seva condició de President del
Grup.
Vist l’escrit presentat per part del Grup polític del PSC de data 12 de març de 2013,
que va tenir entrada en el Registre general de la Diputació de Barcelona el dia 13 de
març de 2013, en el qual es proposa com a President del Grup polític del PSC l’Il·lm.
Sr. Josep Mayoral Antigas i com a Portaveu d’aquest grup la Il·lma. Sra. Pilar Díaz
Romero.
Vist que l’article 50.1 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 per al millor
funcionament dels òrgans de govern, el Ple pot acordar la creació de Grups
municipals.
Vist que l’article 24 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat
per tots els seus membres, que es presentarà en la Secretaria general de la
corporació, dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació així
com, en aquest escrit es farà constar la designació del/la Portaveu, i en el nostre cas,
a més, del/la President o Presidenta, del/la Portaveu o del/la Portaveu adjunt/a.
Vist que l’article 25 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que de la constitució dels grups polítics i dels seus integrants així com, del
nomenament dels/de les Presidents/tes, Portaveus i, si s’escau, dels Portaveus
adjunts, la Presidència donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.

Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament Orgànic d’aquesta Diputació
determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit al President de la
Corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que composen el grup,
així com la designació del Portaveu.
Vist que l’article 14 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona regula
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, que assenyala que estarà integrada
pel President de la Diputació i pels Portaveus dels Grups Polítics representats en
aquesta. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la Presidència,
quan s’hagin d’adoptar decisions amb caràcter corporatiu i haurà de ser informada en
aquells assumptes que essent competència de la Junta de Govern facin referència a:
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i
organismes.
Vist l’informe de la Secretaria General de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, 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, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del nomenament de l’Il·lm. Sr. JOSEP
MAYORAL ANTIGAS com a President del grup polític del PSC amb els drets
inherents al seu càrrec i amb efectes del dia 13 de març de 2013, de conformitat amb
l’escrit del grup polític del PSC del dia 12 de març de 2013.
SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del nomenament de la Il·lma. Sra. PILAR
DÍAZ ROMERO com a Portaveu del grup polític del PSC, amb efectes del dia 13 de
març de 2013, de conformitat amb l’escrit del grup polític del PSC del dia 12 de maç de
2013.
TERCER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la composició dels cinc grups polítics
que constitueixen aquesta Corporació.
a)

EL GRUP POLÍTIC “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU):
a) EL GRUP POLÍTIC DE LA FEDERACIÓ “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU) de
la Diputació de Barcelona, queda integrat, amb efectes de la data del seu
escrit, pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Il.lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Il.lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
Ilm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
Ilm. Sr. Marc Castells i Berzosa

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
Il.lm. Sr. Maria Mercè Rius i Serra
Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells

b) El President i Portaveu del Grup “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona: L’IL.LM. SR. JOAN CARLES GARCÍA i CAÑIZARES.
c) El Portaveu Adjunt del Grup polític “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona: L’IL.LM. SR. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA.
2. EL GRUP POLÍTIC “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- PROGRÉS
MUNICIPAL” (PSC-PM):
a) EL GRUP POLÍTIC DEL “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAPROGRÉS MUNICIPAL” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Il.lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il.lm. Sr. Antoni Fogué Moya
Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
Il.lma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner
Il.lm. Sr. Josep Jo Munné
Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
Il.lma. Sra. Núria Marín Martínez
Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo
Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà
Il.lm. Sr. Carles Ruíz Novella
Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il.lm. Sr. Ramon Serra Millat
Il.lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya

b) El President del Grup polític “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona: L’IL.LM. SR. JOSEP
MAYORAL ANTIGAS.
c) El Portaveu del Grup Polític “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona: la IL.LMA. SRA. PILAR
DÍAZ ROMERO.
d) El Portaveu Adjunt del Grup polític “Partit dels Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona: L’IL.LM. SR.
RAMON SERRA MILLAT.
3. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP):
a) EL GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP) de la Diputació de Barcelona,
queda integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
Il.lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado
Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro
Il.lma. Sra. Mónica Querol Querol
Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil

b) El President del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL.
c) El Portaveu del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. ALBERTO VILLAGRASA GIL.
d) El Portaveu Adjunt del Grup Polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona, amb efectes de la data de presentació de l’escrit l’Il.lm. Sr. RAMON
RIERA MACIA.
4. EL GRUP POLÍTIC “INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS–ESQUERRA UNIDA
i ALTERNATIVA- ENTESA” (ICV-EUIA-E):
a) EL GRUP POLÍTIC ’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA” (ICV-EUIA-E) de la Diputació de Barcelona,
queda integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.

Il.lma Sra. Elsa Blasco Riera
Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás
Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il.lm. Sr. Alex Mañas Ballesté

b) El President de la Coalició electoral “Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. ARNAU FUNES I ROMERO.

c) El Portaveu de la Coalició electoral “Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. ALEX MAÑAS BALLESTÉ.
d) El Portaveu Adjunt de la Coalició electoral “Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. SANTIAGO-OSCAR CAYUELA TOMÁS.
5.

EL GRUP POLÍTIC “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM):
a) EL GRUP POLÍTIC “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD
MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM) de la Diputació de Barcelona, queda integrat
pels diputats/diputades següents:
1.
2.

Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix

b) El President del grup polític “ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. PERE PRAT I BOIX.
c) El Portaveu del grup polític “ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. JORDI PORTABELLA I CALVETE.
QUART.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb l’article 14 del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS
de la Diputació de Barcelona queda integrada pels següents membres:
a) PRESIDENT de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excm. Sr.
President d’aquesta Diputació: EXCM. SR. SALVADOR ESTEVE I
FIGUERAS.
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona:
1.

El President i Portaveu del grup polític “Convergència i Unió” (CiU):
IL.LM. SR. JOAN CARLES GARCÍA CAÑIZARES.

2.

El Portaveu del grup polític “Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal” (PSC-PM): IL.LMA. SRA. PILAR DÍAZ ROMERO.

3.

El Portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): IL.LM. SR.
ALBERTO VILLAGRASA GIL.

4.

El Portaveu del grup polític de la Coalició “Iniciativa per Catalunya
Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa” (ICV-EUIA-E): IL.LM.
SR. ALEX MAÑAS I BALLESTÉ

5.

El Portaveu del grup polític ”Esquerra Republicana de Catalunya–
Acord Municipal” (ERC-AM): IL.LM. SR. JORDI PORTABELLA I
CALVETE

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Presidents i Portaveus dels
Grups Polítics, al Coordinador general, a la Secretaria general, a la Intervenció general
i a la Tresoreria, i a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de la Presidència de data 3 de març de 2013, que proposa la
modificació de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de
Desenvolupament Econòmic Local i d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, va elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar fixar la creació de cinc Comissions Informatives i de Seguiment i de la
Comissió Especial de Comptes, d’acord amb l’estructura organitzativa de la Diputació
de Barcelona distribuïda en sis Àrees executives i competencials.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 14 de febrer de
2012 va aprovar la nova estructura de la Diputació de Barcelona en cinc Àrees
competencials i executives: Àrea de Presidència; Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local; Àrea d’Atenció a les Persones; Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies
Atès que el Ple de la Corporació en aquesta mateixa sessió extraordinària acordà que,
de conformitat amb els articles 12 i 13 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
es configurés per a cada Àrea executiva i competencial una Comissió Informativa i de
Seguiment que tindrà la mateixa denominació, a excepció de l’Àrea de Presidència ja
que la proposta o dictamen d’aprovació dels actes administratius executius que siguin
competència plenària d’aquesta Àrea executiva es sotmetran a informe i consideració
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Atès que el Ple corporatiu en la dita sessió acordà que els cinc grups polítics de la
corporació tinguessin representants, com a membres de ple dret, en les Comissions
Informatives i de Seguiment en proporció a la seva representació dins del Ple
corporatiu, en la forma següent:

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 ........................
PSC .......................
PP ..........................
ICV .........................
ERC ........................

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

10 membres de ple dret
9 membres de ple dret
3 membres de ple dret
2 membres de ple dret
1 membre de ple dret

Atès que, en data 28 de febrer de 2013, es va presentar un escrit del Portaveu del
Grup del PSC, que va entrar en el Registre General de la Diputació en data 1 de
març de 2013 amb el número 1300012636, en el qual es sol·licita un canvi dels
diputats del seu grup en dues Comissions Informatives i de Seguiment, en el
sentit que, d’una banda l’Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern que actualment és membre
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Internes i Noves
Tecnologies passi a formar part com a membre de ple dret de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local; i, d’altra
banda, que el diputat Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom que actualment és membre
de la Comissió informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local
passi a ser membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, amb efectes del dia 1 de març
de 2013, data de la presentació de l’escrit del grup del PSC en el Registre
General de la Diputació de Barcelona.
Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local; 89.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 12 del vigent Reglament Orgànic
d’aquesta Corporació, estableixen la necessitat de crear uns òrgans complementaris
de caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com la competència

sobre el seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels
Diputats o Diputades que ostenten les delegacions.
Vist que els articles 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 12 del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació, regulen les Comissions Informatives i de
Seguiment.
Vist que la regulació de la Comissió Especial de Comptes es troba en els articles 89.a)
i 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim local i l’article 15.3 del vigent Reglament Orgànic de la
Corporació.
Vista la proposta presentada pel Grup PSC en data 1 de març de 2013, abans
assenyalada.
En ús de les facultats que em confereixen els 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, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR la creació de les Comissions informatives i de seguiment
d’aquesta Corporació, d’acord amb la nova estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, que a continuació es determina. Així mateix, ACORDAR que aquests
òrgans col·legiats no resolutoris estaran integrats proporcionalment al número de
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada Grup polític, en la forma
acordada pel Ple de la Corporació i integrada pels següents Diputats i Diputades:
I.
COMISSIÓ
INFORMATIVA
I
DE
SEGUIMENT
DE
L’ÀREA
DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres
de ple dret, inclòs el President
President:
IL·LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident primer
de la Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, President suplent
2. Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
3. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
4. Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
5. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
6. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa

b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
3. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
5. Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia
2. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
II. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES
PERSONES, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la
Presidenta
President: IL·LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta
segona de la Diputació de Barcelona, i per delegació del President d’aquesta
Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Presidenta suplenta
2. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
3. Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
4. Il.lma. Sra. Mireia Hernàndez i Hernàndez
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya
2. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
4. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
5. Il·lma. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern

b) PP:
1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
c) IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera
d) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
III. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President
President:
IL·LM. SR. JOAQUIM FERRER I TAMAYO, Vicepresident
tercer de la Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta
Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President suplent
2. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
3. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
4. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
4. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
5. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
2. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil

d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera
e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
IV. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’HISENDA,
RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES, que estarà integrada per 25
membres de ple dret, inclòs el President
President:
IL·LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL i per delegació del
President de la Diputació de Barcelona
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, President suplent
2. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
3. Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
4. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
5. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
6. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
7. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
8. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
9. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
2. Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
4. Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner
5. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
6. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
7. Il·lma. Núria Marín Martínez
8. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
9. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
3. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado

d)

IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás
2. Il·lm. Sra. Elsa Blasco Riera

d) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
Tercer.- ACORDAR que les Comissions Informatives i de Seguiment abans
assenyalades tindran per objecte l’estudi, l’informe o la 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, també informarà d’aquells
assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Quart.- ACORDAR que la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES tindrà la mateixa
composició que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió
Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la Corporació, en la quantia i
condicions que per aquest s’estableixin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Grups Polítics, a tots els
membres de ple dret de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió
Especial de Comptes, de la Junta de Portaveus, al Coordinador general, a la
Secretaria general, a la Intervenció general, a la Tresoreria, Direcció dels Serveis de
Recursos Humans i a la Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria
general, als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
4.- Dictamen de la Presidència de data 6 de març de 2013, que proposa aprovar
inicialment el Plec de clàusules administratives generals de contractació de la
Diputació de Barcelona, adequat al Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic.
1. ANTECEDENTS
1.1. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
En data 1.10.2009, el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:

“Primer.- Aprovar definitivament els Plecs de clàusules administratives generals de
contractació de la Diputació de Barcelona, adequats a la Llei estatal 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes que
s’indicaran.
Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència
als tipus de contractes següents:
 contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i
als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a
30);
 contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per
la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).
Tercer.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva dels Plecs i el text íntegre
d’aquests publicat en el BOPB esmentat a l’apartat anterior.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el
caràcter preceptiu del seu Dictamen en relació amb els Plecs de clàusules
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, i tot això en
aplicació del que disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 8.3.m)
de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i 6.2 i 38.4 del
Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora,
aprovat pel Decret 69/2006, d’11 d’abril.
Cinquè.- Publicar en el BOPB i en el DOGC sengles anuncis sobre l’aprovació
definitiva dels Plecs en referència al seu text íntegre publicat en el BOPB esmentat
a l’apartat segon.
Sisè.- Deixar sense efecte qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi als
presents acords.
Setè.- Fer públics els presents acords, el Dictamen que els proposa i la resta dels
antecedents mitjançant la seva inserció en la pàgina web de la Diputació de
Barcelona (www.diba.cat)”.
L’anunci de l’aprovació definitiva dels PCAG es publicà en el BOPB núm. 265, de
5.11.2009 (pàg. 32), fet que va determinar la seva entrada en vigor, tot això d’acord
amb els art. 65.3 i 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb les previsions de
la respectiva disposició final única dels esmentats Plecs; la referència d’aquesta
publicació fou anunciada, al seu torn, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) núm. 5502, del 10.11.2009 (pàg. 83917).

Sobre aquests Plecs s’ha de precisar que l’aprovació definitiva havia estat precedida
del Dictamen núm. 247/09 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat en data
30.7.2009 i emès en sentit favorable a la proposta formulada per la Diputació de
Barcelona.
1.2. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS POSATS A
DISPOSICIÓ DELS MUNICIPIS i ALTRES ENTITATS LOCALS DE
BARCELONA.
En data 13.1.2009, per la Presidència de la Corporació va dictar-se un Decret, la part
dispositiva del qual era la següent:
“Primer.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local de
la Diputació per als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona,
consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives
generals de contractació de caràcter estàndard, adequats a la Llei estatal 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives generals de contractació
de caràcter estàndard aplicables als:
 contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i
als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I a la
present Resolució).
 contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per
la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II).
Tercer.- Aprovar les Memòries justificatives dels PCAG de contractació de caràcter
estàndard SEA i COI-CCOP (annexos III i IV, respectivament).
Quart.- Publicar els PCAG de contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Cinquè.- Fer públiques la present resolució i les Memòries Justificatives dels
PCAG de contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP mitjançant la seva
inserció en la pàgina Web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat).”
Sobre aquesta actuació d’assistència i cooperació local de la Diputació interessa
destacar els aspectes següents:
a) L’aprovació dels PCAG estàndard havia estat precedida del Dictamen núm.
268/08 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat en data 30.10.2008 i emès en
sentit favorable a la proposta formulada per la Diputació.
b) Els PCAG van ser publicats en el BOPB núm. 15, del 17.1.2009 (pàgines 14 a 51),
i en el DOGC núm. 5304, del 26.1.2009 (pàg. 5490 a 5568).

c) Ultra la coincidència material que sempre han tingut els PCAG de la Diputació i els
posats a disposició dels ens locals, acreditada en les actuacions de 1995 i de
2002, en la de 2009 la remissió formal era la mateixa; concretament als textos
publicats en el BOPB núm. 15, del 17.1.2009
1.3. MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN LA L 30/2007 i APROVACIÓ DEL TEXT
REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
Des que fou promulgada la L 30/2007, de 30.10, de Contractes del Sector Públic,
diferents lleis han introduït un nombre significatiu de modificacions, que han donat una
nova redacció a determinats preceptes o han incorporat noves disposicions. Aquestes
lleis han estat les següents:
 RD Llei 6/2010, de 9.4, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i
l’ocupació.
 Reial decret llei 8/2010, de 20.5, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic.
 Llei 14/2010, de 5.7, d’infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a
Espanya.
 Llei 15/2010, de 5.7, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
 Llei 34/2010, de 5.8, de modificació de les lleis 30/2007, de 30.10, de contractes
del sector públic, 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13.7, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la normativa
comunitària de les dues primeres.
 Llei 35/2010, de 17.9, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.
 Llei 2/2011, de 4.3, d’economia sostenible; el Reial decret llei 5/2011, de 29.4, de
mesures per a la regularització i control de l’ocupació no declarada i el foment de
la rehabilitació d’habitatges.
 Llei 24/2011, d’1.8, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i la
seguretat.
 Llei 26/2011, d’1.8, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els
drets de les persones amb discapacitat.
És per això que la Disposició final trenta-dosena de la Llei 2/2011, de 4.3, d’economia
sostenible, autoritzà el Govern per elaborar un text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), el qual va ser aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14.11,
l’entrada en vigor del qual es produí el 16.12.2011.
Les variacions introduïdes en la L 30/2007 han estat molt significatives, algunes tan
rellevants com la refosa en un sol acte de l’adjudicació provisional i la definitiva (L
34/2010), o el nou règim de modificació dels contractes, en el sentit de restringir les
seves possibilitats (L 2/2011). Aquestes variacions, a les que s’uneix el fet que el
TRLCSP/2011 ha renumerat tot el seu articulat, han fet necessària l’elaboració d’uns
nous Plecs adaptats a la normativa vigent.

1.4.

NATURALESA DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS, FUNCIONS QUE COMPLEIXEN RESPECTE DE LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA i DICTAMEN DE LA COMISSIÓ
JURÍDICA ASSESSORA.

1.4.1.

FUNCIONS QUE COMPLEIXEN ELS PLECS DE CLÀUSULES GENERALS.

En síntesi, els PCAG compleixen respecte dels ens locals de Catalunya les funcions
següents:
1. Regular totes les contractacions que licitin i formalitzin aquestes entitats, funció
aquesta que resulta de les previsions normatives que es transcriuen a continuació:
1.a) Art. 66 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el
qual prescriu:
“1. Los pliegos de cláusulas administrativas generales contendrán las
declaraciones jurídicas, económicas y administrativas, que serán de
aplicación, en principio, a todos los contratos de un objeto análogo además
de las establecidas en la legislación de contratos de las Administraciones
públicas.
2. Los pliegos se referirán a los siguientes aspectos de los efectos del
contrato:
a) Ejecución del contrato y sus incidencias.
b) Derechos y obligaciones de las partes, régimen económico.
c) Modificaciones del contrato, supuestos y límites.
d) Resolución del contrato.
e) Extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y liquidación.”
1.b) Art. 278.2 del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28.4 (TRLCat/2003), que disposa:
“Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se
necessàriament als aspectes següents:
a) L’execució del contracte i les incidències d’aquest.
b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic.
c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels
límits.
d) Les causes de resolució del contracte.
e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la
liquidació.”
2. Donar cobertura als requeriments sobre publicitat dels plecs de clàusules
administratives particulars, els quals no són exigibles en el cas que l’ens local
hagi aprovat plecs generals, tal com estableix l’art. 277.1 del TRLCat/2003:

“Els plecs de clàusules administratives, un cop aprovats, s’han d’exposar al
públic durant un termini mínim de vint dies, i s’ha d’anunciar al BOP i al
DOCG, perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals han d’ésser
resoltes pel mateix òrgan de contractació. Aquest requisit no s’ha de complir
si s’han aprovat prèviament clàusules administratives generals.”
1.4.2. NATURALESA DELS PLECS DE CLÀUSULES GENERALS I DICTAMEN DE LA COMISSIÓ
JURÍDICA ASSESSORA.
Sobre la naturalesa dels PCAG i la intervenció en la seva tramitació de la Comissió
Jurídica Assessora cal recordar les determinacions i formular les consideracions
següents:
Primera. L’art. 278.1 del TRLCat/2003 disposa: “Els ens locals poden aprovar plecs
de clàusules administratives generals, previ informe de la Comissió Jurídica
Assessora. Aquests plecs han de contenir les determinacions jurídiques, econòmiques
i administratives típiques que s'han d’aplicar a tots els contractes d’objecte anàleg i les
determinacions exigides per la legislació aplicable a la contractació laboral.”
Aquest precepte es complementa amb el 278.3 del mateix text que prescriu:
“L’aprovació dels plecs de clàusules administratives generals correspon al ple, d’acord
amb el procediment establert per a les ordenances locals. Abans de l’aprovació inicial i
de la definitiva, és necessari l’informe del secretari o secretària i l’interventor o
interventora de la corporació.”
Segona. L’art. 144 del TRLCSP/2011, al seu torn, determina que: “Las Comunidades
Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán aprobar
pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas
específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.”
Tercera. D’acord amb la L 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora,
poden diferenciar-se dos tipus de dictàmens en relació amb els PCAG:
a) Els de caràcter preceptiu, referits als PCAG que cada entitat local aprovi en
aplicació de l’art. 278.1 i .3 del TRLCat/2003, posat en relació amb l’art. 8.3.m)
de la L 5/2005, que atribueix el caràcter preceptiu esmentat a “qualsevol altra
matèria que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis
estableixin l’obligació de demanar dictamen”.
b) Els dictàmens de caràcter facultatiu previstos per als “plecs de clàusules
administratives de contractació de caràcter estàndard”, en exercici de la funció
consultiva que la L 5/2005 li atribueix (art. 9.1.b).
Del contrast entre ambdós tipus de plecs resulten les consideracions següents:
1. Difereixen quant a la seva naturalesa i procediment de tramitació, per tal com
els primers tenen caràcter normatiu i han de ser tramitats com a ordenances,
mentre que els segons inicialment no són més que un model o tipus, segons la

definició que d’estàndard dóna el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
(edició 2007, pàg. 728).
2. Això no obstant, materialment el seu contingut és el mateix, o com a mínim
aquesta ha estat la tònica d’actuació de la Diputació en el passat (anys 1995,
2002 i 2009).
3. Resulta de les consideracions anteriors la conclusió de la vinculació directa
entre ambdós tipus de PCAG, a partir de la seva coincidència textual, fet que es
considera rellevant a l’hora d’articular la tramitació dels PCAG per la Diputació,
ja sigui per a si mateixa, com a ordenança, ja sigui per a les entitats locals, com
a actuació d’assistència i cooperació local.
I va ser en coherència amb aquestes consideracions que es va procedir a la tramitació
d’ambdós PCAG, els estàndard i els de la Diputació, a què s’ha fet referència als
apartats 1.1 i 1.2, circumstància destacada per la mateixa Comissió Jurídica
Assessora (Memòria d’Activitats, 2009, pàg. 205).
2. APROVACIÓ DEL NOU PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS
DE CONTRACTACIÓ
2.1. CONFIGURACIÓ i ESTRUCTURACIÓ DEL NOU PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ.
Una vegada constatada la necessitat d’uns nous PCAG adaptats al TRLCSP, es van
iniciar els treballs d’elaboració en el si de la Secretaria General. De resultes d’aquests
treballs, en data 4.3.2013, s’han ultimat els documents següents:
- Projecte de Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables
als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats.
- Memòria de fonamentació del Projecte de Plec.
Sobre la configuració del Projecte elaborat han de destacar-se els criteris
d’estructuració següents:
Primer. Pel que fa al contingut mínim necessari del PCAG s’han observat les
prescripcions de l’art. 278.2 del TRLCat/2003, que -com ja s’ha dit- disposa:
“Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se
necessàriament als aspectes següents:
a) L’execució del contracte i les incidències d’aquest.
b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic.
c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits.
d) Les causes de resolució del contracte.
e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la
liquidació.”

Segon. S’unifica en un sol PCAG la regulació de tots els contractes típics, abandonant
el dualisme que havia presidit els PCAG de 1995, 2002 i 2009 entre els relatius a
contractes d’obres (i concessió d’obra pública, en el darrer), d’una banda, i els relatius
a tots els altres contractes típics, de l’altra.
Tercer. El pes del nou PCAG únic passa a pivotar sobre el títol de disposicions
relatives a l’execució del contracte (Títol III), quina versió anterior es reordena
classificant els seus continguts en sis capítols segons l'ordre dels continguts mínims
prescrit pel TRLCat/2003 (278.2). Cadascun dels susdits sis capítols, al seu torn, es
divideix, com a mínim, en dues seccions: una de determinacions comunes a tots els
tipus de contractes, i l’altra/es de determinacions específiques relatives als contractes
que ho necessitin (particularment, com és obvi, al d’obres i instal·lacions). Aquest títol
passa a tenir vis atractiva, incorporant continguts dels antics capítols sobre l’expedient
de contractació (p.e., de clàusules sobre el règim econòmic) i dels títols de
determinacions específiques a cada contracte típic (p.e., de les clàusules sobre règim
econòmic i sobre causes i efectes específics de resolució), que es suprimeixen.
Quart. S'ha fet un buidatge de totes les clàusules que eren reproducció de previsions
de la LCSP (o la seva actual concreció en el TRLCSP), tot seguint la recomanació que
havia estat efectuada per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya (Dictamen 268/08), amb algunes excepcions puntuals que es justifiquen, en
uns casos, per imperatiu de la pròpia llei en establir continguts mínims de difícil
concreció a nivell d’un PCAG (vg, la clàusula sobre la modificació, o la relativa a les
causes generals de resolució), en uns altres, per la connexió amb la particularitat local.
Així, de dos Plecs amb 93 i 115 clàusules i 4 disposicions, s’ha passat a un de sol amb
87 clàusules i 3 disposicions.
Cinquè. S’ha procedit a incorporar al PCAG algunes de les clàusules d’estil més
habituals dels models de plecs de clàusules administratives particulars aplicats pels
serveis corporatius de la Diputació de Barcelona.
Sisè. Finalment, per tendir a garantir una certa estabilització del text enfront de la
volatilitat numeral de les bases jurídiques aplicables, s'han substituït totes les
mencions de remissió a preceptes concrets de la llei per la genèrica de "la normativa
general de contractació”.
2.2. OPCIONS CORPORATIVES EN EL PLEC i REMISSIÓ A LA MEMÒRIA.
Precisats els criteris d’estructuració seguits, hom es remet a la Memòria que detalla els
antecedents i les bases jurídiques de les clàusules.
Sense perjudici d’aquesta remissió, però, val a ressaltar les principals opcions
corporatives adoptades en el Plec, d’acord amb el detall següent:
- Clàusula 9 (Plec de Clàusules Administratives Particulars): s’hi pren l’opció
corporativa d’excloure la possibilitat d’estipulacions del plec de clàusules
administratives particulars que siguin contràries al propi PCAG.

Contràriament al TRLCSP, 115.5, el TRLMRLC/2003, 278 no preveu la possibilitat de
la inclusió d’estipulacions contràries, sinó que redueix la modificació dels plecs
generals als seus termes més estrictes i rigorosos: el procediment de modificació
d’ordenança, en congruència amb la naturalesa jurídica dels plecs generals, que barra
el pas a qualsevol exempció en aplicació del principi d’inderogabilitat singular dels
reglaments (L30/1992, art. 52.2). I és en raó d’aquesta previsió de la legislació
catalana que es va incloure aquesta opció a la redacció als Plecs de 1995, 2002, 2009
i, ara als de 2012-13, atès per altra banda el caràcter no bàsic del precepte relatiu a la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa (L 13/1995, art. 51; TRLCAP/2000,
art. 50; LCSP/2007, art. 99.5; i TRLCSP/2011, 115.5).
La CJA remarcà aquesta opció i la validà en precisar que no es pot afirmar que sigui
contrària a l’ordenament (Dictamen 268/08).
- Clàusula 10.5 (Contractes menors): es manté com a opció corporativa el caràcter
facultatiu de la consignació de prescripcions en la formalització d’aquests contractes
quan resulti necessari per a la seva correcta execució.
Aquesta opció es pren, d’una banda, sobre la base jurídica del TRLCSP, DF 2a..3,
darrer incís, en establir que les exigències per als contractes menors establertes a l’art.
111.1 del propi TRLCSP tenen el caràcter de mínimes, i, de l’altra, sobre l’experiència
de gestió corporativa. I també, tal com s’indica a la pròpia clàusula, es pren sens
perjudici de les especialitats per al contracte menor d’obres.
- Clàusula 13.2, segon paràgraf (Documentació a presentar a les licitacions): s’hi
manté l’opció de reduir l’abast del requisit de presentació de la validació de procura
dels licitadors, exigint-lo sols a l’adjudicatari en el moment previ a l’adjudicació del
contracte.
Aquesta opció, adoptada en l’antecedent del PCAG’02, 19, es basa en una certa
analogia respecte al nou context de desregulació documental que va instaurar la L
53/99 (declaracions responsables). En aquest ajornament del tràmit, la Corporació es
reserva l’exigència de les responsabilitats que escaiguin, així com el confiscació de la
garantia provisional que s’hagués eventualment constituït, sota la premissa de
considerar la manca de validesa del poder com a retirada injustificada de l’oferta.
La menció ara afegida en aquest segon paràgraf respecte a l’antecedent (“... del
licitador que resulti proposat com a adjudicatari...”) prové dels canvis estructurals
propiciats per la reforma de la L 34/2010 en suprimir la dualitat entre adjudicació
provisional i definitiva i donar carta de naturalesa a la proposta d’adjudicació.
- Clàusula 14 (Terminis per a la presentació de proposicions): Es pren la mesura
organitzativa, referida al dies ad quem del termini, de diferir-lo al dia laborable següent
quan acabi en dissabte, diumenge o festiu.
Es persegueix, en ús de la potestat d’autoorganització de la Corporació, establir una
regla general que permeti sempre la conciliació entre el dies ad quem i que aquest dia
sigui laborable, tot tenint en compte que amb el redactat proposat el següent dia
laborable coincidirà amb el següent dia hàbil, llevat d’aquells casos en què, de no

aplicar-se la fórmula proposada, la finalització del termini s’escauria en dissabte (dia
hàbil però no laborable), coincidència poc habitual al llarg de l’any, però que, com a
mínim, sempre es dóna en el dissabte de Pasqua.
- Clàusula 16 (Informació als licitadors): La base jurídica del TRLCSP, 158.2 estableix
un règim de sol·licitud d’informació addicional sobre els plecs i/o documentació
complementària per part de les empreses interessades en la licitació, deixant a l’arbitri
de l’OdC fixar amb quina antelació, en relació amb la data final del termini de recepció
d’ofertes, podran exercir aquesta facultat. En relació amb aquesta previsió, es pren
l’opció corporativa de no deixar aquesta determinació a l’albir de la casuística de les
Clàusules Particulars i d’establir-la ja amb un criteri fix (9 dies naturals) en el nivell del
propi PCAG, de manera que al termini mínim legal de 6 dies se n’hi afegirien 3,
necessaris per lliurar la documentació.
- Clàusula 17.3, primer i segon paràgrafs (Obertura i examen de proposicions):
S’opta per considerar com a error subsanable en un termini màxim de tres dies hàbils la
manca de signatura de l’oferta econòmica o tècnica, aclarint que, per motius de
seguretat, es farà per la Mesa un examen previ sobre la coherència global de l’oferta
econòmica i tècnica presentada abans de concedir el termini de subsanació, i de què
l’omissió de complimentar aquest es considerarà retirada injustificada de l’oferta.
Aquesta opció, fonamentada en la jurisprudència antiformalista consolidada sobre el
criteri de subsanabilitat, es manté des del PCAG’02, en el qual es va introduir en base al
precedent significatiu, a l’àmbit de la subhasta, en la decisió de la Mesa de contractació
del Banc d’Espanya de 25.04.94 en la licitació del concurs per a l’adjudicació de la gestió
de Banesto.
- Clàusula 17.3, quart paràgraf (Obertura i examen de proposicions): En relació amb
l’eventual prevalença dels documents signats en el format en paper o en un altre en
cas de discordança entre ells en el contingut d’una mateixa proposició econòmica i/o
tècnica, s’opta per fer prevaldre el de format signat en paper.
Havent-se plantejat el grup de treball si havia de prevaldre la proposició en format
digital firmat mitjançant l’ús dels certificats de signatura electrònica reconeguts per la
normativa de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, regulació que s’adapta a
les possibilitats de la DA 7a de la Llei 26/2010 (modificada per la L 10/2011, de
simplificació i millorament de la regulació normativa, art. 187), s’ha optat per codificar
la pràctica administrativa majoritària existent actualment a la Corporació.
- Clàusula 19.2 (Garantia definitiva): Respecte als “casos especials” d’excepció a la
regla general del límit del 5% en què es pot fixar una garantia complementària
addicional de fins al 5% del preu del contracte, casos quina determinació resta a la
discreció de l’òrgan de contractació per establir-les a les Clàusules Particulars, s’opta
per tipificar-ne amb caràcter general un de particular en el propi PCAG: el cas
d’adjudicació a ofertes incurses en presumpció de baixa temerària o
desproporcionada.
La inserció d’aquest supòsit particular prové de la supressió de la seva antiga
configuració com a garantia complementària autònoma a la clàusula antecedent en el

PCAG’09, supressió que es basa en la desaparició definitiva, tant a la LCSP com al
TRLCSP, de l’antecedent legal del TRLCAP, 36.4 (introduït per la L 53/1999):
imposició d’una GD del 20% de l’import d’adjudicació en aquests supòsits.
- Clàusula 22.2.b) (Formalització del contracte): Entre les actuacions que es reserva la
Corporació com a conseqüència de què el contracte no pugui formalitzar-se (i, per tant,
no pugui perfeccionar-se) per causes imputables a l’adjudicatari, cal esmentar-ne per
la seva rellevància, per bé que no pugui considerar-se pròpiament una opció
corporativa, la possibilitat de requerir la documentació referida a la clàusula 18
(Requeriment previ per a l’adjudicació) al licitador següent segons l’ordre en què hagin
restat classificades les ofertes, als efectes de procedir a una nova adjudicació.
En relació amb aquesta conseqüència de requerir la documentació al licitador següent,
s’estableix l’analogia respecte al supòsit del licitador proposat com a adjudicatari,
contemplat a la clàusula 18, en exercici del principi d’autonomia local i de la potestat
reglamentària de la Diputació per tal d’omplir el buit legal que ha restat quan el
legislador s’ha oblidat d’aquest supòsit final [l’últim incís del TRLCSP, 151.2, sobre la
possibilitat de proposar l’adjudicació al següent licitador, no té correspondència en
aquesta seu de formalització del contracte], que duria com a conseqüència que el
contracte restés als llimbs, ja que si el licitador adjudicatari no firma no hi ha contracte
atès que aquest no es perfeccionarà i, en conseqüència, tampoc no serà possible la
seva resolució. Aquesta interpretació analògica ha estat confirmada en l’Informe
2/2012, de 30 de març, de la JCCA/GENCAT, en la seva consideració jurídica II.4 i
conclusió 4, on també especifica que si sols hi concorria l’empresa adjudicatària el
procediment s’haurà de declarar desert.
- Clàusula 26.5 (Elaboració, supervisió i aprovació del projecte, i responsabilitat dels
seus autors): Quant a la responsabilitat dels professionals aliens a la Corporació que
realitzin el projecte, se’ls demana, alternativament a l’exigència de subscripció de la
pòlissa d’assegurança de RC, l’aportació del projecte amb el visat col·legial
corresponent.
Aquesta possibilitat s’acull complementàriament, seguint la recomanació de la CJA
(Dictamen 268/08), sota la premissa que el visat del COAC és un condicionant
col·legial intern per a la subscripció de la pòlissa corporativa de responsabilitat i que,
com a tal, no aporta res substantivament al requisit d’haver de subscriure la pòlissa
que ja estableix el PCAG en el primer incís d’aquest cinquè apartat de la clàusula.
- Clàusula 35 (Inici del termini d’execució [del contracte d’obres]): Es pren l’opció
d’incorporar la possibilitat de formalització d’una acta específica d’inici de les obres, que
marcaria també l’inici del termini sens perjudici dels mínims establerts (inici del còmput
des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, o bé des de la
notificació de l’aprovació del pla de seguretat i salut elaborat pel contractista si aquesta
notificació és posterior a aquella).
- Clàusula 40.1 (Direcció facultativa de l’obra): es pren l’opció de què en cas de
designar tècnics aliens a la Corporació per a aquesta funció, mitjançant contracte de
serveis a tal efecte, la representació de l’Entitat pot correspondre no sols al Cap del
Servei promotor de les obres, sinó també a un tècnic designat d’aquest mateix Servei.

(Quan es designa per a la funció de la Direcció de l’obra un tècnic del personal de la
pròpia Corporació, aquell serà, a més, el representant d’aquesta davant el
contractista).
- Clàusula 40.6 (Direcció facultativa de l’obra): Es pren l’opció d’establir l’obligatorietat
de la subscripció d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil als professionals
aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que assumeixin la Direcció facultativa
de l’obra o bé la Coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball / tècnic en
prevenció de riscos laborals, a l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura dels
contractes de serveis respectius.
- Clàusula 41.2 (Delegació i personal d’obra del contractista): Es reserva a la
Corporació el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista quines actituds,
a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs.
Aquesta opció es va introduir en l’antecedent del PCAG’02, 47 i es prengué en base a la
facultat genèrica prevista al RGLCAP, 94 en relació al 95 i, específicament, al precedent
de la pràctica de la Comissió CE, formalitzada a l’art. 25.1 del Cahier des conditions
générales applicables aux Marchés de la Commission des Communautés
Européennes, Mars 1993.
- Clàusula 52.1 (Assaigs i anàlisis dels materials d’obra): s’hi pren l’opció sobre el
caràcter potestatiu, a criteri de la Direcció facultativa de l’obra, dels assaigs dels
materials que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra, per mentre que
el seu examen i aprovació continuen essent preceptius.
- Clàusula 52.2 (Assaigs i anàlisis dels materials d’obra): s’opta per què vagin a càrrec
del contractista les despeses que s’originin arran dels assaigs, proves i anàlisis fins al
límit que marquin les Clàusules Particulars, o, en cas de no establir-lo, fins a l’1,5% de
l’import del pressupost de licitació de l’obra adjudicada.
Prové de la clàusula 59.3 del present plec, en seu de determinacions específiques per
als contractes de subministrament, que s’extrapola a aquest context, en base al
RGLCAP, 145, i també, més remotament, al Plec General d’Obres de l’Estat (D
3854/1970), clàusula 38.
- Clàusula 59.3 (Execució del contracte de subministrament): s’opta per què vagin a
càrrec de l’empresari les despeses que s’originin arran dels assaigs, proves i anàlisis
fins al límit que marquin les Clàusules Particulars, o, en cas de no establir-lo, fins a
l’1% del pressupost de licitació del subministrament que se li hagi adjudicat.
- Clàusula 61.3 (Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució): En
preveure el perllongament (dit “pròrroga”) del termini d’execució, s’hi defineixen les
causes de força major, per remissió, com “les que amb tal caràcter resultin de [no pas
que estableixi] la legislació vigent”, opció de redactat que permet incloure-hi també els
desenvolupaments de la jurisprudència.
- Clàusula 64.1.c) (Expedient de modificació del projecte i del contracte): En relació
amb el termini per al tràmit d’audiència del contractista i del redactor del projecte, es

manté l’opció corporativa en pro del contractista sobre la possibilitat que ofereix el
caràcter mínim assenyalat, indicant-se que són “hàbils”.
Aquesta opció s’adoptà a la clàusula antecedent (cl. 83 PCAG COI-CCOP’09).
- Clàusula 72 (Acomptes per operacions preparatòries): es pren l’opció corporativa
pròpia de determinar que la garantia per assegurar el pagament dels acomptes es
constitueixi mitjançant un aval específic pel seu import (ni l’art. 216.3 ni el 232.2
TRLCSP no especifiquen com s’ha de constituir la susdita garantia).
2.3. TRAMITACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS
DE CONTRACTACIÓ.
Ja ha estat assenyalada la naturalesa del PCAG estàndard, configurat com un model
que es posa a disposició dels ens locals en el marc d’una actuació d’assistència i
cooperació local. Diferent, per tant, de la del PCAG que han d’aprovar els ens locals,
d’acord amb el procediment establert per a les ordenances locals (L 7/1985, 49 i
TRLCat/2003, 278.3), procediment que, aplicat a la Diputació de Barcelona i en síntesi,
segueix els tràmits següents:
a) Elaboració del Dictamen d’aprovació inicial del PCAG (Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals/ROF, aprovat
pel RD 2568/1986, de 28.11, art 97).
b) Informe de la Secretaria General i de la Intervenció General (TRLCat/2003, art.
278.3).
c) Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies (ROF/1986, art. 123, i Decret de la
Presidència de la Corporació núm. 884/13, apartat 5è).
d) Aprovació inicial pel Ple Corporatiu del PCAG de la Diputació de Barcelona
(TRLCat/2003, art. 278.3, en relació amb L 7/1985, art. 33.2.b i 49).
e) Informació pública (30 dies hàbils): anuncis al BOPB, DOGC, mitjà de
comunicació escrita diària i tauler d’anuncis (TRLCat/2003, art. 278.3 en relació
amb ROAS, 63.2).
f)

Certificació sobre les al·legacions i reclamacions formulades:
f.1)

f.2)

Opció A): si s’han produït, caldrà reiterar els tràmits corresponents
compresos entre les lletres a) a e). Acomplerts aquests tràmits, se
seguiran els tràmits de l’opció B.
Opció B): si no s’han formulat al·legacions ni reclamacions (o s’ha resolt
sobre les presentades), tramesa al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de l’expedient perquè, al seu torn, el trameti a la
Comissió Jurídica Assessora (TRLCat/2003, art 278.1 en relació amb
LCJA, art. 8.m i 10.3).

g) Emissió del Dictamen per la Comissió Jurídica Assessora (TRLCat/2003, art.
278.3 en relació amb LCJA/2005, art. 8).
h) Anàlisi i elaboració de la proposta definitiva del PCAG de la Diputació de
Barcelona.
i)

Elaboració del Dictamen d’aprovació definitiva del PCAG (ROF/1986, art. 97).

j)

Informe de la Secretaria General i de la Intervenció General (TRLCat/2003, art.
278.3).

k) Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies (ROF/1986, art. 123, i Decret de la
Presidència de la Corporació núm. 884/13, apartat 5è).
l)

Aprovació definitiva pel Ple Corporatiu (TRLCat/2003, art. 278.3, en relació
amb ROAS, art. 63.1 i L/1985, art. 33.2.b).

m) Comunicació a la Subdelegació del Govern i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals (ROAS, art. 65.3).
n) Comunicació a la Comissió Jurídica Assessora, atès el caràcter preceptiu del
seu Dictamen en relació amb els PCAG (TRLCat/2003, art. 278, LCJA/2005,
art. 8.3.m, i RCJA/2006, art. 6.2 i 38.4).
o) Publicació de l’anunci al BOPB sobre l’aprovació definitiva del PCAG i el seu
text íntegre, el que determina l’entrada en vigor del Plec (ROAS, art. 66.1).
p) Publicació de l’anunci de referència al DOGC sobre la publicació en el BOPB
(ROAS, art. 66.1).
2.4. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS
DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD.
Atesa la vinculació entre els dos tipus de Plecs, i exposat ja el procediment al que ha
de subjectar-se l’aprovació del PCAG com a ordenança de la Diputació de Barcelona,
es considera oportú pronunciar-se sobre quin serà l’adoptat per aprovar el PCAG
estàndard. Sobre aquest particular, i analitzades les diferents alternatives, es creu que
l’opció més idònia és que sigui objecte d’un expedient diferenciat, però amb una
tramitació paral·lela, tot tenint en compte naturalment les seves especificitats, de les
quals interessa recordar les següents:
a) El Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora té caràcter facultatiu (L 5/2005,
art. 9.1.b), però és obvi que el projecte de PCAG estàndard que elabori la
Diputació se’l vol sotmetre a la consideració de la Comissió per garantir-ne la
seva adequació a la legalitat, de la mateixa manera que es va fer l’any 2008 i
que va donar lloc al Dictamen núm. 268/08.

b) El PCAG estàndard no té naturalesa reglamentària, sinó la d’una actuació de
cooperació i assistència local. Per aquesta raó, l’aprovació del projecte de Plec
i la publicació en els diaris oficials és competència de la Presidència de la
Diputació (L 7/1985, art. 34.1.o).
c) Sobre la base de la coincidència textual del PCAG de la Diputació i el de
caràcter estàndard, l’aprovació del projecte d’aquest es proposa fer-la coincidir
amb el moment procedimental anterior a la tramesa del de la Diputació a la
Comissió Jurídica Assessora (apartat 2.2, lletra f.2), de manera que el
lliurament dels dos tipus de Plecs a l’alt òrgan consultiu es produiria de manera
simultània i la tramitació subsegüent seria paral·lela.
Val a dir, finalment, que la Secretaria General d’aquesta Diputació, en data 5.3.2013,
ha emès informe favorable sobre el Projecte de Plec de clàusules administratives
generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments,
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i
als privats de la Diputació de Barcelona, i la seva Memòria de fonamentació, ambdós
documents de data 4.3.2013, atesa l’adequació de l’esmentat Projecte al Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14.11.
En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment el Plec de clàusules administratives generals de
contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als
privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11.
Segon.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Tercer.- PUBLICAR sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al
BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, TRAMETRE el referit
Plec amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu
informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals,
tot això d’acord amb el que disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra

Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
5.- Dictamen de data 8 de març de 2013, que proposa modificar l’article 24.2 del
vigent Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de
Barcelona i l’article 27.2 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Barcelona.
Fou retirat el present Dictamen.
Servei de Programació
6.- Dictamen de data 11 de març 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, transferències 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 5/2013 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2013, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i
suplements de crèdit, per un import total de divuit milions noranta-dos mil tres-cents
noranta-un euros amb trenta-cinc (18.092.391,35 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 dels membres presents a la sessió
dels grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6 i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal 2 i l’abstenció dels diputats assistents del grup polític d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa 4, sent el resultat definitiu de
47 vots a favor i 4 abstencions.
Intervenció General
7.- Donar compte del decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2013, que
resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2012, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia
Corporació i per les dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat
d’Apostes, Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària, i del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.
D’acord amb l’apartat tercer del mateix article 191 i la Base 84 de les d’Execució del
Pressupost 2012, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la
Interventora i es presenta per a la seva aprovació pel President.
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes,
Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària, informades per les
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel
President de la Diputació.
La liquidació del Pressupost General posa de manifest els aspectes requerits en
l’article 93 del RD 500/1990 i en l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’elevarà al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 191.3, 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.
Vist l’apartat 2.2.c) 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2012, les magnituds bàsiques de les quals es recullen als quadres
continguts en les pàgines que segueixen:
Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2012
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

Drets
reconeguts nets

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI

611.075.247,02
2.587.898,09
613.663.145,11
180.788.212,23
794.451.357,34

Obligacions
reconegudes
netes
448.118.521,83
89.639.801,27
537.758.323,10
178.162.130,38
37.954.713,92
753.875.167,40

Ajustaments:

Ajustaments

Resultat
pressupostari
162.956.725,19
- 87.051.903,18
75.904.822,01
2.626.081,85
- 37.954.713,92
40.576.189,94

127.122.790,16

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

12.083.749,83
5.241.128,01
174.541.601,92

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports any 2012
152.940.899,05
253.806.378,19
197.115.873,91
11.405.844,25
45.285.932,98
1.272,95

Imports any 2011
278.648.164,29
85.339.343,70
26.457.230,92
11.179.019,55
47.731.094,43
28.001,20

73.757.817,41
27.055.110,72
47.020,68
46.656.780,35
1.094,34

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals(I- II- III)

70.511.766,29
20.859.187,16
60.102,96
49.593.438,92
962,75

332.989.459,83
6.522.283,34
27.267.408,55
299.199.767,94

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Fons de solvència a curt termini:
4) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 – 3 ):

293.475.741,70
6.088.837,56
33.485.191,55
253.901.712,59
326.467.176,49
223.900.887,55
70.000.000,00
32.566.288,94

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre exercici
2012
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI

Drets
reconeguts nets
17.071.272,64
501.182,83
17.572.455,47

Obligacions
reconegudes netes
15.913.183,67
489.572,50
16.402.756,17

17.572.455,47

16.402.756,17

Ajustaments:

Ajustaments

Resultat
pressupostari
1.158.088,97
11.610,33
1.169.699,30

1.169.699,30

519.782,24

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

12.724,77
162.513,35

669.570,82
1.539.692,96

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports any 2012
3.336.009,12
450.826,14
27.067,70
344.201,37
79.557,07

Imports any 2011
2.305.388,06
500.833,84
318.772,10
45.117,91
136.943,83

834.462,66

1.023.548,60

607.689,68

656.166,38

226.772,98

367.382,22

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

2.952.372,60
28.139,63
54.072,18
2.870.160,79

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Fons de solvència:
4) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 – 3 ):

1.782.673,30
29.955,16
33.038,16
1.719.679,98
2.924.232,97
1.882.749,13
1.041.483,84

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes exercici
2012
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
L’EXERCICI

PRESSUPOSTARI

DE

Drets
reconeguts
nets
2.710.189,18
2.710.189,18

Obligacions
reconegudes
netes
2.107.921,58
48.059,52
2155.981,10

2.710.189,18

2.155.981,10

Ajustaments

Resultat
pressupostari
602.267,60
- 48.059,52
554.208,08

554.208,08

Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

554.208,08

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports any 2012
1.952.907,49
- 168.922,60
209.948,50
-378.871,10

Imports any 2011
647.232,27
567.230,85
285.840,12
281.390,73

325.545,13

309.853,69

101.296,47

117.587,78

224.246,66

192.265,91

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

1.458.441,76

904.609,43

1.458.441,76

904.609,43

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Fons de solvència:
4) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 – 3 ):

1.458.441,76
1.458.441,76
0

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa de
Caritat exercici 2012
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI

Drets
reconeguts
nets
615,23

Obligacions
reconegudes
netes

Ajustaments

Resultat
pressupostari
615,23

615,23

615,23

615,23

615,23

Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

615,23

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports any 2012
257.619,00

Imports any 2011
256.772,60
231,17
231,17

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

257.619,00

257.003,77

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

257.619,00

257.003,77

3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Fons de solvència:
4) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 – 3 ):

257.619,00

257.619,00

Liquidació del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària exercici 2012
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI

Drets
reconeguts
nets
45.225.724,50
45.225.724,50

Obligacions
reconegudes
netes
37.284.256,57
1.239.304,66
38.523.561,23

45.225.724,50

38.523.561,23

Ajustaments:

Ajustaments

Resultat
pressupostari
7.941.467,93
- 1.239.304,66
6.702.163,27

6.702.163,27

2.066.722,68

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

2.066.722,68

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

8.768.885,95

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports any 2012
53.519.269,76
1.237.217,46
37.725,78
48.158,53
1.151.333,15

Imports any 2011
47.966.428,21
371.421,54
12.047,40
43.285,73
316.088,41

16.365.199,69

16.650.234,09

1.875.442,63

2.369.278,62

14.491.077,30

14.281.252,24

1.320,24

296,77

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

38.391.287,53
16.825,31

31.687.615,66
11.050,49

38.374.462,22

31.676.565,17

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Fons de solvència:
4) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 – 3 ):

38.374.462,22
2.841.039,57
35.533.422,65
0

Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència,
integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels
organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa
Caritat i Organisme de Gestió Tributària.

Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària elaborat per la Intervenció amb
caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 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.
Quart.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i
de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament d’Economia i
Coneixement i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen de data 13 de març de 2013, que proposa declarar que les
actuacions de l’ORGT de la Diputació de Barcelona tenen la consideració de
sector prioritari, d’acord amb el que disposa la Llei 17/2012, de 27 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
El ple de la Diputació de la Barcelona, en sessió ordinària de data 23 de febrer de
2012, aprovà un dictamen pel qual s'acordà declarar que les actuacions de
l'Organisme de Gestió Tributària, consistents en l'exercici de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic dels Municipis que han
delegat les seves competències en la Diputació de Barcelona tenen, als efectes de
l'article 3.dos del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, la consideració de
sector prioritari i, a més a més, afecta al funcionament de serveis públics essencials,
unit al fet que es tracta de situacions urgents i inajornables.
En el mateix dictamen s'acordà autoritzar a aquest Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona el nomenament de funcionaris/es interins/es, fins el límit de
les vacants existents en la plantilla aprovada en cada moment i sempre respectant les
limitacions pressupostàries del Capítol I del Pressupost de despeses de l'ORGT i,
també, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat en la selecció del
personal interí.
D'altra banda, en la mateixa sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, el ple de la
corporació en ús de les seves potestats organitzatives i del principi d’autonomia local,
aprovà el dictamen mitjançant el qual es proposaven els serveis essencials i prioritaris
de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics a banda de l’ORGT.
Els acords presos pel 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 Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2012 (article 23.2), com la vigent norma pressupostària, Llei 17/2012,
de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 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.
El referit article 23.2, apartat D) de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, preveu que
respectant les disponibilitats econòmiques, s'autoritza una taxa de reposició del 10 %
per a determinats sectors i entre aquests inclou a totes les administracions públiques
respecte del control i lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i en
matèria de Seguretat Social.
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 l'acord de ple de 23 de febrer de 2012, mantinguin la seva eficàcia en
tant perdurin les dites circumstàncies.
Vist que persisteixen les necessitats reflectides en els informes emesos per la Direcció
de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis de l'ORGT i de la Gerència d'aquest
Organisme, ambdós de data 6 de febrer de 2012, i per tant també la necessitat que per
part de l'òrgan competent s'autoritzi a l'Organisme de Gestió Tributària el nomenament
de funcionaris interins.
Vist l’augment de les xifres de volum d’actuacions de gestió, inspecció i recaptació que
s’han dut a terme per l’ORGT en l’exercici 2012, que figuren en la memòria de
l’Organisme, així com les necessitats urgents i inajornables de nomenar durant l’any
2013 funcionaris interins, tant per ocupar les places vacants de la plantilla com per a
fer substitucions.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Declarar que les actuacions de l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona tenen la consideració de sector prioritari, d’acord amb el que
disposa la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2013 i, a més a més, afecta al funcionament de serveis públics essencials.
Segon.- En conseqüència, AUTORITZAR a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona el nomenament de funcionaris interins per cobrir les vacants
com a conseqüència de necessitats urgents i inajornables, tant per ocupar les places
vacants de la plantilla com per a fer substitucions, als serveis centrals i perifèrics
d’aquest Organisme.
Tercer.- FACULTAR el gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona per dur a terme quantes actuacions fossin necessàries per a l’execució dels
acords anteriors.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
9.- Dictamen de data 13 de març de 2013, que proposa la ratificació del decret de
la Presidència de la Diputació de Barcelona de 23 de febrer de 2013, pel qual
s’aprovà l’Acord de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de
l’ORGT de data 21 de gener de 2013, a proposta de la Junta de Govern de l’ORGT
de data 28-02-2013.
En data 21 de gener de 2013 els representats de l’Organisme de Gestió Tributària i els
representats dels empleats de l’Organisme va arribar a un acord en el marc de la
Mesa de negociació de matèries comunes de l’Organisme de Gestió Tributària, que
introdueix un seguit de modificacions en la jornada general i els horaris de treball
aprovats per acord del ple de la Diputació de Barcelona de 25 d’octubre de 2012 i es
regulen diverses mesures relacionades amb les vacances, el règim de permisos, els
dies a gaudir i millores socials d’aplicació al personal al servei de l’Organisme de
Gestió Tributària.
L’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
disposa que en el marc de les meses de negociació els representats de les
administracions públiques poden concertar pactes i acords amb la representació de les
organitzacions sindicals i que aquest acords, per a la seva validesa i eficàcia, han de
ser aprovats de manera expressa i formal pels òrgans competents de cada
Administració Pública.
Com els acords assolits amb els representants dels empleats impactaven en l’exercici
de 2013, es va considerar necessari que fora el president de la Diputació de Barcelona
el que, per raons d’urgència, aprovés provisionalment el referit acord, assolit per la

Mesa de Negociació de Matèries comunes,i es donés compte al ple de la Diputació de
Barcelona als efectes de la seva ratificació.
L’apartat 2.4, b) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple vigent en el moment que es va
dictar el decret de la Presidència de 23 de febrer de 2013 i el mateix apartat de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (BOPB de 19 de febrer de
2013), disposen que la Presidència de la Diputació de Barcelona es reserva la
competència per a l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la
Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent
sessió que celebri.
Al seu torn, l’article 8 del estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària (BOPB de 12 de
juny de 2012) disposa que correspon a la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió
Tributària proposar l’aprovació de convenis col·lectius i acords marcs mentre que
l’article 28 d’aquest estatuts reserva al ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació
dels acords i dels convenis col·lectius del personal de l’ORGT.
En sessió de data 28-02-2013, la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió
Tributària, va acordar proposar al Ple de la Diputació de Barcelona la ratificació del
decret de la Presidència de 23 de gener de 2013, pel qual s’aprovà l’acord assolit en el
si de la Mesa General de negociació de Matèries Comunes de l’ORGT, de data 21 de
gener de 2013.
En virtut de tot això, i d’acord amb el que disposa l’apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2012,
sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple vigent en el moment que es va dictar el decret de la
Presidència de 23 de febrer de 2013 i el mateix apartat de la Refosa 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple (BOPB de 19 de febrer de 2013, es proposa elevar al Ple
de la Diputació de Barcelona, previ informe favorable de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent,
ACORD
Ratificar el decret de la Presidència de 23 de gener de 2013, que es transcriu a
continuació:
“L’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(en endavant EBEP), estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i
condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració
Pública, es podrà constituir una Mesa General de Negociació de matèries comunes,
amb la composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit article.
En data 26 de març de 2009, es va constituir en el si de l’Organisme de Gestió
Tributària la Mesa prevista al ja esmentat article 36.3 de l’EBEP, amb la presència
de la representació de l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant ORGT) i la de

les organitzacions sindicals CCOO i UGT, en reunir els requisits establerts a
l’esmentat article.
D’aleshores ençà la Mesa ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de
l’ORGT vigents a data d’avui.
L’adequació de les jornades de l’ORGT a les previsions establertes en la Disposició
Addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressuposts Generals
de l’Estat per l’any 2012, així com la dels horaris associats, va ser establerta per
acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 d’octubre de 2012.
La voluntat de seguir negociant amb els agents socials de l’ORGT un acord més
ampli de forma coordinada amb la Diputació de Barcelona,sobre la implementació
de la nova jornada de treball, ha permès arribar a uns acords.
Altrament, i com a resultat de les previsions contingudes en el del Reial Decret
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat en el règim de les vacances anyals, ha estat necessari
procedir a la seva adaptació en el si de l’organisme.
La Mesa s’ha reunit des del dia 16 de novembre de 2012, els dies 23 i 28 de
novembre i els dies 12 i 17 de desembre de 2012 i 21 de gener de 2013, en què a
banda d’arribar a acords sobre jornada i horaris de treball i el règim de vacances,
s’han debatut també en aquestes sessions altres propostes sobre millores socials,
amb la pròrroga del xec gourmet, permisos i el gaudiment de dies de dispensa i de
dies a gaudir per assumptes personals, assolint-se uns acords que son el resultat
de les respectives cessions i contraprestacions, el contingut del qual es concreta a
la part dispositiva d’aquest dictamen.
Vist el que disposa l’article 38.3 de l’EBEP segons el qual els Acords assolits en el
si de les meses de negociació corresponents, per a la seva validesa i eficàcia, han
de ser aprovats de manera expressa i formal pels òrgans competents de cada
Administració Pública.
Atès que els efectes d’aquest acord impacten en el vigent exercici, es considera la
conveniència que sigui el president de la Diputació de Barcelona el que, per raons
d’urgència, aprovi provisionalment l’Acord assolit per la Mesa de Negociació de
Matèries comunes referit, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de la
seva ratificació en la següent sessió que celebri.
Vistes les competències reservades a la Diputació de Barcelona per l’article 28.1,
apartat f) i k) dels Estatuts de l’ORGT, publicats en el BOP de 12 de juny de 2012.
D’acord amb l’apartat 2.4, b) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències
i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Refosa núm.
1/2012), aprovada per decret de la presidència núm. 4477/2012, de 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), proposo al president de la Diputació de Barcelona que adopti,
per raons d’urgència la següent,
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar l’Acord assolit en el si de la Mesa de Negociació de Matèries
Comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data
21 de gener de 2013, d’aplicació al personal funcionari i al personal laboral, pel qual
s’introdueixen un seguit de modificacions en la jornada general i en els horaris de
treball, i es regulen diverses mesures relaciones amb les vacances, el règim de
permisos, els dies a gaudir i millores socials d’aplicació al personal de l’organisme,
el contingut del qual es transcriu a continuació:
“1. Modificació del dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de data 25
d'octubre de 2012 , d'establiment de les jornades de treball de l’Organisme de
Gestió Tributària i aprovació dels horaris derivats de la Llei 2/2012, de 29 de
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, d’una nova
jornada ordinària de treball, en els següents termes:
a) La franja horària de presència obligada del personal de l'ORGT, amb caire
general establerta entre les 8:15 i les 14:45 de dilluns a divendres, es modifica en el
sentit de reduir la seva durada en 15 minuts, restant fixada entre les 8:15 hores i les
14:30 hores.
b) Es podrà iniciar la jornada diària de treball, de dilluns a divendres, en règim de
matí flexible, a partir de les 7:15 hores, en lloc de les 7:30 hores tal i com estava
contemplat, ampliant així el temps en què aquesta es podrà realitzar.
c) La mesura addicional II de flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència,
queda redactada de la següent manera:
“Els empleats de l’ORGT que tinguin fills menors de 12 anys, familiars amb
discapacitats que en depenguin econòmicament o familiars fins el segon grau que
per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valdre’s per si mateixos, disposaran
de fins a 30 minuts de flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència”.
d) Afegir un darrer apartat al règim jurídic de la prolongació de la jornada ordinària
de treball del personal al servei de l’ORGT, en règim d’ampliació en el termes
següents:
"L’assignació de l’ampliació de la jornada suposa la realització de la dedicació
setmanal establerta en cada cas, per bé que el règim de presència mínima
obligatòria per les tardes haurà de garantir el servei d’atenció presencial en aquells
centres de treball que el prestin en horari de tarda. A tal efecte es podran practicar
els corresponents ajustaments en el règim de presència mínima obligatòria (matí i/o
tarda), en el nombre de tardes a treballar i en la modalitat d’establiment de les
tardes de la setmana en què es realitzarà l’ampliació, adaptacions que hauran de
comptar amb la voluntat de la persona afectada, qui podrà disposar, l'endemà de la

tarda en que hagi prestat servei, de fins a 30 minuts de flexibilitat horària en la
franja d’obligada permanència.
Anyalment, un cop resoltes les assignacions d’ampliació de la jornada, s’informarà a
les representacions sindicals dels centres de treball i de les persones afectades per
les referides adaptacions."
e) La redacció del primer paràgraf del punt 5 de l’acord quart de la part resolutiva
del assenyalat dictamen en què s’estableix el procediment i règim jurídic de la
prolongació de la jornada ordinària de treball, en règim d’ampliació, relativa a la
percepció del complement retributiu assignat, constatat un error material en la seva
redacció, queda com segueix: on diu “ L’ampliació de la jornada ordinària de treball
en 2 hores i 30 minuts o 5 hores setmanals, serà retribuïda mitjançant un
complement de caire mensual, proporcional al temps treball, el qual s’inclourà en
les pagues extraordinàries”; ha de dir : “L’ampliació de la jornada ordinària de
treball en 2 hores i 30 minuts o 5 hores setmanals, serà retribuïda mitjançant un
complement de caire mensual, proporcional al temps treball, el qual incorpora el
prorrateig de les pagues extraordinàries” .
2. Calendari laboral per l'exercici 2013
Atès que entre les festes laborals de Catalunya que estan establertes en el
calendari oficial per a 2013, aprovat per Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, del
Departament d’Empresa i Ocupació, una coincideix en dissabte (12 d’octubre),
aquest dia podrà ser compensat amb 1 dia de dispensa. El gaudiment d’aquest dia
es podrà realitzar fins el 31 de desembre de 2013 i addicionar a les vacances i als
dies a gaudir.
Cas que aquesta coincidència també es dones en relació a les festes locals d’algun
dels municipis en què es troben ubicades les diferents oficines de l’ORGT, els
empleats afectats podran gaudir de la mateixa compensació com a dia de dispensa.
3. Vacances i permisos
a) L’article 12 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’ORGT i
el concordant del Conveni Col·lectiu, en relació a les vacances, queda redactat de
la següent manera:
"Els empleats de l’ORGT tindran dret a gaudir, per cada any complet de servei, de
22 dies laborables de vacances retribuïdes o dels dies que corresponguin
proporcionalment si el temps de servei durant l’any fos menor, preferentment i amb
caràcter general, entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos.
Tanmateix, a petició de la persona interessada, i llevat de disconformitat motivada
del servei, es podrà gaudir del període de vacances fora dels mesos assenyalats
però dintre de l’any natural, així com també de manera fraccionada. Cadascuna de
les diferents fraccions ha de tenir com a mínim la durada d’una setmana (7 dies
naturals consecutius). No obstant això d’aquests 22 dies, 7 dies de vacances es
podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any, per dies sencers o

en mitja fracció equivalent a la jornada de cada empleat, sempre d’acord amb les
necessitats dels servei.
Cas que l'empleat tingui dret a una part proporcional de vacances, només podrà
gaudir de forma aïllada d'aquells dies que excedeixin del quinzè.
El període de vacances serà el sol·licitat per l’empleat si les necessitats del servei
ho permeten. En cas d’incompatibilitats per organització de la feina, es distribuirà de
forma consumptiva i rotatòria. Iniciarà la rotació l’empleat de més antiguitat a
l’ORGT, i en cas de coincidència, el de més càrregues familiars.
Les vacances s’han de gaudir durant l’any natural, llevat dels supòsits en què per
raó del gaudiment dels permisos de maternitat, de paternitat i d’atenció a fills
prematurs o de reincorporació cas de baixa per incapacitat temporal, en què es
podran gaudir fins i tot si s’ha acabat l’any natural, en els termes que preveu la
normativa d’aplicació. En aquests casos no es podran gaudir les vacances per dies
de manera independent i aïllada”.
b) Els empleats de l'ORGT podran gaudir del permís al que tenen dret per causa
d’accident, malaltia greu, intervenció quirúrgica o l’hospitalització d’un familiar fins el
segon grau de consanguinitat o afinitat, dintre de les dues setmanes posteriors al fet
causant, de forma continuada o fraccionada dins del període assenyalat, a petició
de l’empleat.
Els dies de permís comencen a comptar el mateix dia en què s’ha produït el fet
causant, llevat que aquest dia s’hagi treballat la jornada sencera, la qual cosa
comportarà que es comencí l’endemà.
c) Els dies a gaudir per assumptes personals als que tenen dret els empleats de
l’ORGT amb caire anyal, es podran gaudi fins els primers 15 dies del mes de gener
de l’any següent.
4. Millores socials
Mantenir la vigència de la millora social del xec gourmet, a partir del dia 1 de gener
de 2013 i fins el 31 de desembre de 2014, fixant el seu import en 8 €, en els
mateixes condicions en què està regulada la percepció d’aquest ajut. “
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
10.- Dictamen de data 13 de març de 2013, que proposa l’aprovació de l’Acord de
la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de l’ORGT, de data 28 de
febrer de 2013.
L’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en
endavant, EBEP), estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i

condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració
Pública, es podrà constituir una Mesa General de Negociació de matèries comunes
(en endavant, Mnmc) amb la composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer
del referit article.
En data 26 de març de 2009, es va constituir en el si de l’Organisme de Gestió
Tributària la Mesa prevista al ja esmentat article 36.3 de l’EBEP, amb la presència de
la representació de l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant, ORGT) i la de les
organitzacions sindicals CCOO i UGT, en reunir els requisits establerts a l’esmentat
article.
D’aleshores ençà la Mesa ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de l’ORGT
vigents a data d’avui.
D’acord amb el que preveu l’article 37 de l’EBEP, en relació a les matèries que han de
ser objecte de negociació, s’han tractat en el si de la Mesa, reunida els dies 17 de
desembre de 2012, 21 de gener de 2013 i els dies 15, 20 i 27 de febrer de 2013, les
millores en el règim vigent de les bestretes al personal; la regulació de les absències
per motius de salut de durada màxima d’un dia, d’acord amb la previsió continguda,
amb caràcter bàsic en la disposició addicional trigèsima vuitena de la Llei 17/2012, de
27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013; l’establiment d’un
Pla d’estabilitat per al personal no fix de l’ORGT i l’ampliació dels supòsits de
dispensa de la reducció de retribucions en la situació d’incapacitat temporal. Aquesta
negociació ha finalitzat amb acord, fruit de les respectives cessions i
contraprestacions, tal i com es recull a l’acta de la Mnmc de 28 de febrer de 2013, el
contingut del qual es reprodueix a la part dispositiva d’aquest dictamen.
Vist el que disposa l’article 38.3 de l’EBEP segons el qual els Acords assolits en el si
de les meses de negociació corresponents, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser
aprovats de manera expressa i formal pels òrgans competents de cada Administració
Pública.
Vistes les competències reservades a la Diputació de Barcelona per l’article 28.1,
apartat f) dels Estatuts de l’ORGT, publicats en el BOPB de 12 de juny de 2012.
Atès l’exposat, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona que, previ informe de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, adopti els
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’Acord assolit en el si de la Mesa General de Negociació de
Matèries Comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
de data 28 de febrer de 2013, d’aplicació al personal funcionari i al personal laboral,
relatiu a les millores en el règim vigent de les bestretes al personal; a la regulació de
les absències per motius de salut de durada màxima d’un dia, d’acord amb la previsió
continguda, amb caràcter bàsic en la disposició addicional trigèsima vuitena de la Llei

17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2013; a
l’establiment d’un Pla d’estabilitat per al personal no fix de l’ORGT i a l’ampliació dels
supòsits de dispensa de la reducció de retribucions en la situació d’incapacitat
temporal, el qual es transcriu a continuació:
“1.Modificació de la vigent redacció dels articles 31 de l’Acord sobre condicions
de treball del personal funcionari i del Conveni Col•lectiu del personal laboral, el
qual queda redactat com segueix:
1. Es podrà concedir als funcionaris de carrera i al personal laboral fix de l’Organisme
de Gestió Tributària que es trobin en servei actiu i d’alta en la nòmina, una bestreta
sense interès, a compte de les seves retribucions a percebre durant el proper any de
prestació de serveis.
2. Aquestes bestretes no podran excedir de la quantitat equivalent a 3 mensualitats de
les retribucions ordinàries íntegres, amb un límit de 6.000 €, i es faran efectives en el
mes en què han estat sol•licitades.
3. El reintegrament s’efectuarà mitjançant una deducció proporcional de les
retribucions de la persona interessada al llarg dels dotze o dels vint-i-quatre mesos
posteriors a la concessió, d’acord amb la seva sol•licitud, en quantitats proporcionals a
la quantia de la bestreta concedida.
4. Amb independència del termini establert per a la devolució de la bestreta, els
beneficiaris de la mateixa podran procedir a la cancel•lació total de la quantitat pendent
en el moment que considerin adient.
5. Abans de la resolució de sol•licituds dels interessats referides a la finalització o
interrupció de la relació de serveis, serà necessari acreditar el reintegrament íntegre
de les possibles bestretes concedides. No es gestionarà la concessió de cap bestreta
en tant la persona interessada es trobi retornant una anterior.
6. L’atorgament de bestretes sense interès per part de l’Organisme de Gestió
Tributària està subjecte a la normativa vigent en relació als rendiments del treball en
espècie.
Aquest precepte també serà d’aplicació als funcionaris de carrera i al personal laboral
fix de l’Organisme de Gestió Tributària, que hagi estat nomenat interinament amb caire
temporal, en una plaça de diferent categoria.
Efectes: El dia 1 del mes següent al de la seva aprovació per part dels òrgans de
govern.
2. Pla d’estabilitat per al personal no fix de l’ORGT
Per tal d’aconseguir l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics i de personal
de l’ORGT, s’acorda la implementació d’un pla d’estabilitat adreçat al personal que
ocupa mitjançant nomenaments interins a temps cert en places vacants de la plantilla

dotades pressupostàriament, en el sentit de regularitzar la seva prestació de serveis
mitjançant la formalització de nomenaments interins fins a la provisió reglamentària.
En els termes de l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de
data 23 de febrer de 2012, de declaració de les actuacions de l’ORGT de sector
prioritari, amb incidència en el funcionament dels serveis públics essencials,
autoritzant la formalització de nomenaments interins fins el límit de les vacants
existents a la plantilla aprovada, en tractar-se de situacions urgents i inajornables, i
respectant els principis constitucionals en la selecció del personal, els empleats:
• que acreditin un any de serveis prestats,
• amb una avaluació de desenvolupament apte, i
• que hagin superat un procés públic de selecció
es mantindran prestant serveis en la condició de personal interí, en el benentès que el
nomenament de què gaudiran s’estendrà fins a la provisió reglamentària de la plaça,
tot això amb efectes del dia 1 del mes següent al de l’aprovació d’aquest acord per
part dels òrgans de govern.
3. Absències per motius de salut de durada màxima d’un dia
3.1 Les absències produïdes per motius de salut amb una durada màxima d’un dia,
indisposicions de jornada sencera, s’acreditaran mitjançant un justificant emès per un
facultatiu de l’Institut Català de la Salut, en què haurà de constar expressament el nom
i cognoms del/de la pacient, la data de l’atenció mèdica i la necessitat de repòs.
Als efectes de garantir la correcta prestació de serveis, l’empleat haurà de comunicarho, amb caràcter immediat, dintre dels primers 30 minuts següents a l’inici de la seva
jornada i en la forma que consideri més adient (telèfon, correu electrònic....) al cap de
la seva unitat organitzativa.
El justificant es lliurarà el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball al cap de la
unitat on es presten serveis.
Els dies d’absència al treball per motius de salut esmentats, que superin els 4 dies
l’any i que no donin lloc a una situació d’incapacitat temporal, comportaran la mateixa
deducció de retribucions del 50% prevista pels tres primers dies d’absència per
incapacitat temporal.
3.2 Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans
del seu inici però que no siguin d’una jornada sencera, amb una durada màxima d’un
dia, s’acreditaran mitjançant un justificant expedit per un facultatiu de l’Institut Català
de la Salut d’haver rebut aquell mateix dia assistència mèdica, el qual es lliurarà per
l’empleat el dia de la reincorporació al treball. Si l’endemà la persona continua sense
poder anar a treballar, aquesta absència rebrà la consideració d’indisposició de
jornada sencera i haurà de justificar-se en els termes establerts en l’apartat anterior.

3.3 Les absències produïdes per motius de salut amb una durada superior a un dia es
justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i
seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal.
Efectes: A partir de la seva aprovació per part dels corresponents òrgans de govern.
4. Modificació del Dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 25
d’octubre de 2012 relatiu a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat
temporal del personal de l’ORGT en els supòsits en què es complementaran fins
el cent per cent de les retribucions
La redacció de l’Acord assolit en la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de
l’Organisme de Gestió Tributària, de data 10 d’octubre de 2012, d’aplicació al personal
funcionari i al personal laboral, relatiu a les millores de la prestació econòmica
d’incapacitat temporal, queda redactat, amb els efectes que s’especifiquen, com
segueix:
“El personal de l’ORGT mentre es trobi en la situació d’incapacitat temporal se li
reconeixerà els complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal
següents:
 Si es tracta d’una incapacitat temporal derivada de contingències comunes:
Durant els 3 primers dies de baixa, es reconeixerà un complement retributiu fins assolir
el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques de l’empleat corresponents
al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
Des del dia 4rt fins el 20è dia, ambdós inclosos, s’addicionarà a la prestació que
reconeix la Seguretat Social un complement retributiu, la suma dels quals serà
equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques de l’empleat
corresponents al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
A partir del dia 21è dia de la baixa la prestació econòmica que reconeix la Seguretat
Social serà complementada fins el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques
de l’empleat corresponents al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
 Si es tracta d’una incapacitat temporal per contingències professionals, la
prestació econòmica que reconeix la Seguretat Social serà complementada,
 durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins el cent per cent de
les retribucions fixes i periòdiques de l’empleat corresponents al mes anterior a
aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
 Es complementaran des del primer dia i durant tot el període de durada de la
incapacitat, fins el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques de
l’empleat corresponents al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat per contingències comunes, els supòsits degudament acreditats en
què concorrin les següents circumstàncies:

a) Quan requereixi hospitalització o intervenció quirúrgica. S’entendrà que existeix
hospitalització sempre i quan es precisi de repòs hospitalari i de permanència
en el centre hospitalari un temps igual o superior a 24 hores. Per a la seva
acreditació es requerirà un document expedit pel centre hospitalari en què
consti l’hora d’ingrés i de sortida del centre.
S’inclouen els supòsits d’intervenció quirúrgica tot i que no es requereixi
hospitalització, sempre i quan sigui necessari un procés de repòs o rehabilitació
domiciliària igual o superior a 24 hores. Caldrà justificació mèdica que acrediti
la intervenció i en el seu cas, si el procés requereix de recuperació domiciliària.
b) Quan es tracti d’empleades embarassades i durant el període de lactància
natural o empleats/des víctimes de violència de gènere.
c) Quan es tracti d’una malaltia greu. Tindran aquesta consideració, en tot cas,
les malalties relacionades en el Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre,
pel qual es crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica i en el Reial
Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el
sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors
afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com les que tot seguit es
relacionen:













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

En aquest supòsit seran els serveis mèdics concertats per l’organisme els que
examinaran la documentació que els facilitarà l’empleat/ada acreditativa de dita
circumstància.
d) Altres supòsits excepcionals:
d.1) Les fractures i els accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament
al treball, el desenvolupament del lloc de treball o una immobilització
prolongada de la persona.
Per a la seva acreditació es requerirà un document expedit pel facultatiu de
l’Institut Català de la Salut que acrediti la concurrència de les referides
circumstàncies.

d.2) Els cinc primers dies a comptar des de la baixa mèdica per IT per
malalties contagioses per via aeròbica d’origen víric, bacterià o per fongs.
Aquest supòsit tindrà caràcter excepcional com a màxim dues vegades a l’any i
s’ha d’acreditar mitjançant un informe mèdic del facultatiu de l’Institut Català de
la Salut.
El procediment per al reconeixement d’aquest complement s’iniciarà a petició de
l’empleat/ada, havent d’acreditar la concurrència de les circumstàncies que donen dret
a la percepció del mateix, en l’escrit de sol•licitud.
Les formes i els terminis d’acreditació de les situacions d’incapacitat temporal als
efectes de l’aplicació d’aquest Acord, es determinarà en una circular posterior,
informant amb caràcter previ a la representació sindical.
En relació als supòsits de recaiguda en un mateix procés patològic, degudament
acreditada pel servei públic de salut, no s’iniciarà una nova situació d’incapacitat
temporal, sinó que continuarà la inicialment causada a tots els efectes.
Cas que l’empleat no hagi prestat serveis totalment o parcial el mes anterior a la baixa,
les retribucions que es prendran en consideració seran les que hagués percebut de
trobar-se en servei actiu i prestant serveis tot el mes.
Es donarà trasllat a les representacions sindicals signants d’aquest acord de la
informació relativa als supòsits de dispensa de la reducció de retribucions que s’hagin
tramitat.”
Efectes: A partir de la seva aprovació per part dels corresponents òrgans de govern.
Transitòriament també serà d’aplicació als processos d’incapacitat temporal en què es
trobin els empleats en la data d’aprovació d’aquest acord i que no hagin superat en la
seva durada el dia 20è, quan la nova regulació sigui més beneficiosa. A tal efecte la
persona afectada haurà de formular la sol•licitud i presentar l’acreditació corresponent.
Amb la signatura d’aquest acord relatiu a les millores de la prestació econòmica
d’incapacitat temporal del personal de l’ORGT, per mitjà del qual es contemplen la
totalitat dels supòsits excepcionals, d’acord amb el que preveu l’article 9.5 del Reial
Decret llei 20/2012, de 13 juliol, en relació a l’acord assolit en la Mnmc de data 10
d’octubre de 2012, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 25 d’octubre de
2012, s’estableix una nova regulació de les dites millores amb caràcter de temporalitat
fins que es restableixin les circumstancies legals anteriors a la norma abans referida, i
que estaven contemplades pel personal de l’ORGT en l’acord de la Mnmc de data 9 de
novembre de 2009.
En el termini de 4 mesos d’ençà de l’aprovació d’aquests acords la Mesa de
negociació de matèries comunes es reunirà per analitzar i valorar els efectes de
l’aplicació dels anteriors acords 3 i 4, i si s’escau negociar les oportunes mesures de
correcció i/o modificació.”

Segon.- Donar compte d’aquest dictamen a la Junta de Govern de l’ORGT per al seu
coneixement.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
11.- Dictamen de data 1 de març de 2013, que proposa restar assabentat de
l’acord del ple de l’Ajuntament de Badalona, en relació a revocar la delegació
efectuada a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació i inspecció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO).
El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2013, va
aprovar revocar la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a les
funcions de gestió, liquidació i inspecció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO) per acord del Ple municipal de data 31 de gener de 2012.
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 Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Badalona de data 29
de gener de 2013 en relació a revocar la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, respecte a les funcions de gestió, liquidació i inspecció de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per acord del Ple municipal de data 31 de
gener de 2012.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions de l'acord segon de l’acord municipal de
revocació.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona i procedir a la publicació
de l’acord primer d'aquest dictamen 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 en resta assabentat.
12.- Dictamen de data 1 de març de 2013, que proposa acceptar la modificació de
la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Balenyà, a favor de la Diputació

de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Balenyà en data 29 de gener de 2013 acordà la modificació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Balenyà, en data 29 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:
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres










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

- Taxa per la prestació de serveis socials i culturals; taxa instal·lacions esportives i taxa
instal·lacions esportives-tennis







Notificació del corresponent títol executiu dictat 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.

municipal

- Taxa cementiri








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
13.- Dictamen de data 1 de març de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Calldetenes, 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 Calldetenes en data 4 de febrer de 2013 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 Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Calldetenes, en data 4 de febrer de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per la prestació de determinats serveis
 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 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –

Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
14.- Dictamen de data 7 de març de 2013, que proposa la ratificació dels acords
de dissolució i liquidació del Consorci de la Fira de Terrassa.
I. ANTECEDENTS
Vistes les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local té
com a una de les seves principals missions contribuir al desenvolupament econòmic
local, tot donant suport als equips de govern local en el disseny, implantació i
desplegament de models territorials sostenibles i competitius, que generin riquesa,
fomentin l’ocupació, millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i vetllin per
la cohesió social.
El Consorci de la Fira de Terrassa va ser constituït el 24 d’octubre de 1989, amb
caràcter d’entitat pública amb personalitat pròpia i plena capacitat jurídica per a
l’acompliment dels seus objectius.
Les entitats que integren el Consorci són l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra Oficial
de Comerç i Indústria de Terrassa i la Diputació de Barcelona.
La funció essencial del Consorci de la Fira de Terrassa és assegurar amb la major
amplitud possible l'acompliment dels objectius de promoció i foment del comerç i de la
indústria i, en conseqüència, mitjançant els seus òrgans de gestió desenvolupar la
programació, coordinar i controlar amb caràcter decisiu totes les manifestacions que
organitzi.
En reunió de data 3 d’octubre de 2012, del Consell General del Consorci va acordar
inicialment la dissolució del Consorci en base a l’article 324.b) del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
tot encarregant al Comitè Executiu del Consorci les oportunes actuacions en funció de
Comissió Liquidadora, d’acord amb el previst a l’article 29 dels Estatuts.

En reunió de data 21 de desembre de 2012 el Comitè Executiu del Consorci de la Fira
de Terrassa, en funcions de la Comissió Liquidadora, va aprovar la proposta dissolució
i la liquidació d’aquesta entitat.
II. NORMATIVA APLICABLE
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació per acordar la creació, modificació o dissolució. En aquest mateix sentit es
pronuncia l’article 114.3 lletra d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, la
dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels
òrgans competents dels seus membres i ha de ser sotmès al tràmit d’informació
pública. L’acord de dissolució ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per
a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents
a les administracions consorciades.
L’article 29 dels Estatuts del Consorci disposa que “Si s’acordés la dissolució de la Fira
de Terrassa, el Comitè Executiu actuarà de Comissió Liquidadora, amb plena capacitat
per a aquest fi. Els béns objecte d’aportació en cessió d’ús a favor de la Fira de
Terrassa, passaran a disposició del seu propietari en el mateix moment en que
s’acordi la dissolució els béns propis de la Fira de Terrassa es vendran, i l’import que
se n’obtingui, juntament amb l’efectiu que hi hagi, es destinarà a activitats específiques
de promoció al comerç i la indústria, un cop pagats tots els deutes, a través d’una
gestió conjunta de l’Ajuntament i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa”.
Vist l’informe de data 15 de febrer de 2013 del Servei Econòmic Financer de la
Intervenció General de la Diputació.
Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de
Barcelona en compliment del previst a l’article 179,1 b) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local proposa al Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER. Ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci de la Fira de
Terrassa, adoptats pel Consell General Consorci de la Fira de Terrassa en data 3
d’octubre de 2012 i pel Comitè Executiu en funcions de Comissió Liquidadora en
reunió de data 21 de desembre de 2012, en els següents termes:
1- Aprovar la dissolució del Consorci de la Fira de Terrassa amb efectes 31 d’octubre de
2012 i d’acord amb la proposta de liquidació que es recull a continuació.
2- Aprovar, amb data 21 de desembre de 2012, la liquidació del Consorci de la Fira de
Terrassa d’acord amb la situació de tresoreria i les despeses pendents a data 20 de
desembre de 2012, segons el Balanç i Compte de resultats següents:
“BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

2012

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible.
II. Immobilitzat material.
B) ACTIU CORRENT
II. Deutors comercials i altres comptes a cob.

255.740,76
1.319,04

1. Clients vendes i prestacions de serveis
b) Clients vendes i prestacions de serveis CP.
3. Altres deutors
47090000 Hisen.Públ.Deu.Devol. Imp.
47200000 Hisen.Publ.IVA Suportat
IV. Inversions financeres a curt termini.
54800001 Imposicions a termini UNNIM
VI. Efectiu i altres actius líquids equival
57200300 UNNIM CTA.198074
57201000 B.SABADELL 0001107811
TOTAL ACTIU
PASSIU

1.319,04
490,40
828,64
165.000,00
165.000,00
89.421,72
5.176,02
84.245,70
255.740,76
2012

A) PATRIMONI NET

246.759,26

A-1) Fons propis

246.759,26

III. Reserves
11300000 Reserves voluntàries
V. Resultats exercicis anteriors
12100900 Resultats negatius 2009
12101000 Resultats negatius 2010
12011100 Resultats negatius 2011
VII. Resultat de l’exercici
C) PASSIU CORRENT

427.194,60
427.194,60
- 68.841,64
-15.827,66
- 3.832,55
-49.181,43
-111.593,70
8.981,50

II. Deutes a curt termini
3. Altres deutes a curt termini
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar
2. Altres creditors
41000033 Despatx d’auditoria Martinez R.
41000174 Neteges Tot Net, SA
41000198 Prodegest, SL
41000229 Power Matenimiento, SL
41090000 Cre.Prest.Svcs.Fras.Ptes Reci
47510000 Hisend.Públ.Cred.Reten.Pag.
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
“COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS
1. Import net de la xifra de negocis
70000716 Expo-Cerimònia 2012
70000804 Vallès Motor 2012
4. Aprovisionament
60000716 Expo-Cerimònia 2012
60000804 Vallès Motor 2012
60000930 Cessió Recinte
5. Altres ingressos d’explotació
75200001 Cessió Recinte
6. Despeses de personal
64000000 Sous i Salaris
64100000 Indemnitzacions
64200000 Seguretat Social càrrec empresa

8.981,50
8.981,50
2.783,00
1.456,84
657,03
1.191,78
720,00
2.172,85
255.740,76”
2012
100.874,20
71.614,96
29.259,24
-87.266,31
-63.326,99
-22.324,32
- 1.615,00
23.962,50
23.962,50
-125.388,13
-38.860,79
-77.000,00
- 9.527,34

7. Altres despeses d’explotació
62200000 Reparacions i conservacions
62300000 Serv.Prof.Independents
62500000 Primes d’assegurances
62600000 Serveis bancaris i similars
62800100 Electricitat
62800200 Aigua
2900000 Altres serveis
62900002 Comunicacions
62900900 Altres despeses

-27.732,58
- 2.750,67
- 9.791,83
- 2.112,39
- 466,26
- 9.552,19
- 878,20
- 0,72
- 500,27
- 1.680,05

8. Amortitzacions d’immobilitzat

-455,51

68000000 Amortitzacions Immob. Immat.
68100000 Amortiz. Immobilitzat material
11. Deteriorament i resultat per alineació d’immoble
67000000 Pèrd. Proced. Immo. Tangible

-383,26
-72,25
- 2.075,47
- 2.075,47

12. Altres resultats

51,00

77800000 Ingressos Excepcionals
A) RESULTATS D’EXPLOTACIÓ

51,00
-118.030,30

13. Ingressos financers

6.436,60

b) Altres ingressos financers

6.436,60

76900000 Altres ingressos financers

6.436,60

B) Resultat financer
C) Resultat abans d’impostos
D) Resultat de l’exercici

6.436,60
-111.593,70
-111.593,70”

3.- Comunicar la dissolució del Consorci a la següent relació d’empreses:
3.1) Que col·laboraven puntualment en la cessions del recinte:
-

En l’àmbit de la seguretat, l’empresa POWER MANTENIMIENTO.
En l’àmbit de la neteja, l’empresa Neteges TOT NET, SA.
En l’àmbit del control elèctric de les instal·lacions: TALLERES ELECTRÓNICOS
EGARENESES,SL.

3.2) Que col·laboraven en el manteniment i subministres del recinte:
-

Manteniment del recinte, l’empresa CONSMOGAR EGARA, SL.
Manteniment d’extintors, l’empresa EXTINTORES MARTINEZ
Manteniment del sistema d’incendis, l’empresa MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE
TERRASSA, SA.
Subministrament Electric, l’empresa GAS NATURAL FENOSA.

3.3) Que col·laboraven en la gestió comptable:
-

A l’auditor de comptes.
A la gestoria PRODEGEST.

3.4) Plataforma eaCat
Comunicar la dissolució del Consorci a la plataforma eaCat, gestionada pel Consorci
Administració Oberta de Catalunya, als efectes de sol·licitar la seva baixa.
3.5) De la reversió de l’edifici.
Fer efectiva la reversió de l’immoble conegut com a Recinte Firal, ubicat a la nau del
Passeig 22 de juliol, nº 265, de Terrassa al seu propietari, l’Ajuntament de Terrassa, amb
l’entrega de les claus.
4) Dels Béns del Consorci.
Procedir a la cessió de forma gratuïta als consorciats que es contemplen, dels següents
béns:
(i) Dominis i web
Cedir de forma gratuïta el domini registrat a nom del Consorci a l’Ajuntament de Terrassa i
posar a la seva disposició la pàgina web.
(ii) Marques
Els títols d’aquestes marques es cedeixen a l’Ajuntament de Terrassa.
-

FT FIRA DE TERRASSA (classe 35 i 42).
EXPOVALLÈS.
VALLÈS HABITATGE SALÓ INMOBILIARI.
EXPOCERIMÒNIA.
VALLÈS MOTOR-FIRA DEL VEHICLE NOU I D’OCASIÓ.
JUGUEM.

En relació a la marca “Fira de Terrassa”, s’acorda que en el supòsit que l’Ajuntament
constituís novament una entitat que acollís la Marca “Fira de Terrassa” per a la gestió de
fires, sigui cridada a participar la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa.
(iii) Dels béns amortitzats i amb valor residual zero:
L’ordinador i agenda electrònica, es deixen a disposició de la Cambra, per al seu possible ús
o destrucció.
5) Proposta de Pla de promoció del comerç i de la indústria.
D’acord amb el previst a l’article 29 dels Estatuts del Consorci Fira de Terrassa, el saldo
positiu restant es cedeix a l’Ajuntament de Terrassa i a la Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Terrassa, en la mateixa proporció, essent afecte a les destinacions que
contempla l’esmentat article.
El Pla de promoció del comerç i la indústria està conformat per dos blocs, un que elabora la
Cambra de Comerç de Terrassa i un altre per l’Ajuntament de Terrassa.
Les activitats que contempla el Pla de promoció del comerç i la indústria són les que a
continuació es detallen per blocs:
(i) Suport al comerç de proximitat.
(ii) Suport a la internacionalització de les empreses.
(iii) Foment de l’emprenedoria.
(iv) Dinamització dels polígons industrials.

A totes les actuacions divulgatives i informatives que neixin de l’esmentat Pla de promoció
del comerç i la indústria s’identificarà la Diputació de Barcelona com a entitat col·laboradora.
6) Publicitat dels acords.
Sotmetre els acords d’aprovació de la dissolució i liquidació, un cop hagin estat adoptats per
tots els ens consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i el tauler d’anuncis del Consorci.
Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat al·legacions, l’acord
de dissolució i liquidació s’entendrà definitivament aprovat.
Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Encarregar a la Diputació de Barcelona l’assumpció del tràmit d’informació pública respecte
al procediment referit i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució
tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els que
haurien de publicar separadament cadascuna d’elles.
7) Inscripcions en Registres Públics i Arxiu del Consorci Fira de Terrassa.
7.1 Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics
corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya.
7.2 L’arxiu de la documentació del Consorci serà custodiat per l’Ajuntament de Terrassa, i a
disposició, per consultes, de totes les entitats que han format part del Consorci.
8) Facultar a Presidència i Vicepresidència
Facultar la Presidència i la Vice-presidència del Comitè Executiu del Consorci Fira de
Terrassa, indistintament, per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la
deguda efectivitat dels presents acords.

SEGON. Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que consten a
l’apartat 6 dels acords adoptats pel Consorci de la Fira de Terrassa i punt Tercer dels
presents acords.
TERCER. Comunicar els anteriors acords al Consorci de la Fira de Terrassa i a la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, tot encarregant-se la Diputació de
Barcelona del tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els
anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, els que haurien
de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.
QUART. Facultar indistintament el president de la Diputació de Barcelona i al
vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al més eficaç desenvolupament
d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents que calguin.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
15.- Dictamen de data 19 de febrer de 2013, que proposa acordar el traspàs de
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, del tram de la carretera BV5022, entre els p.k. 0,000 i 0,596.
Atès que la carretera BV-5022, en el terme municipal de Vilassar de Mar, és de la
titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat.
Atès que, d’acord amb el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que es va signar en data 10 de
desembre de 2012, està previst que la Diputació de Barcelona executi les obres del
projecte constructiu de la ’”Intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Avinguda
de Carles III. T.m. Vilassar de Mar” i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, per la seva part,
assumeix l’obligació de notificar acord del Ple municipal sol·licitant l’inici del
procediment per al traspàs de la titularitat a la Corporació municipal del tram de la
referida carretera BV-5022, comprès entre els p.k. 0,000 i 0,596.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en sessió ordinària celebrada en
data 29 de novembre de 2012, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació
mitjançant ofici de data 20 de desembre de 2012, presentat en el Registre d’entrada de
la Diputació el dia 3 de gener de 2013, en virtut del qual sol·licita a aquesta Diputació
el traspàs de titularitat del referit tram de la carretera BV-5022 (de Vilassar de Mar a
Cabrils), comprès entre el p.k. 0,000 (coincident amb la carretera N-II) i el p.k. 0,596 (a
l’alçada de l’avda. Carles III), ja que, una vegada realitzades les obres d’intersecció a
la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’avda. Carles III, la seva funció com a carretera
quedarà diluïda en el funcionament conjunt de l’entramat urbà del municipi. Així
mateix, l’Ajuntament en l’esmentat acord plenari, ha acceptat el projecte constructiu de
les obres de referència.
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la
seva titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2
del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de Vilassar de Mar en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció
municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:
(...)
“Vist l’expedient obert per traspassar el tram de carretera BV-5022, entre el Pkm- 0+000 al
Pkm-0+596 i per tant, els 596 primers metres de la mateixa, s’informa:

Aquest tram de carretera està qualificat, en tota la seva longitud a traspassar,
“travessera urbana”.

com a

En aquest tram, la carretera és, pràcticament i únicament, la calçada i part del desguàs de la
mateixa.
S’adjunta fitxa tècnica de les característiques d’aquest tram inicial de la carretera a
traspassar.
Des del punt de vista tècnic, d’acord al conveni signat entre l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, no existeix cap impediment tècnic per realitzar el traspàs del tram inicial d’aquesta
carretera entre el Pkm-0+000, carretera N-II i el Pkm- 0+596 coincidint amb l’Avinguda Carles
III.
Aquesta cruïlla, serà de titularitat municipal i la carretera començarà al ramal que es dirigeix a
Cabrils i fora de l’encreuament entre la BV-5022 i l’Avinguda Carles III.” (...)

Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
(...)
DADES PER LA CESSIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE:
DE LA CARRETERA:
TRAM A CEDIR:
LONGITUD:
AMPLADA:
CLASSE DE FERM:

Vilassar de Mar
BV-5022 de Vilassar de Mar a Cabrils
PKm inicial: 0+000
PKm final: 0+596
Carretera:
596 m
Ramal: x
Carretera:
5,86 m
Ramal: x
Mescla bituminosa en calent tipus S-12

VORERA (m2)
VORERA (ml)
CUNETA
AMPLADA EXPLANACIÓ
ESTAT DEL FERM
OBRES DE FÀBRICA

CTRA.
RAMAL
x
x
x
x
x
x
5,86
x
Acceptable
-

ALTRES DADES
0+050 al 0+290 Contencions amb murets de maçoneria
0+290 al 0+596 Contencions BMS (biona)
OBSERVACIONS
Tram, a traspassar, qualificat de travessera urbana

(...)
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial

de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària
de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament.
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes,
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves

actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica,
comarcal i local.
Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a
l’article 47.2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf
de l’article 47.2 de la repetida Llei 7/1985.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
A C O R D S
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar,
de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en
sessió de data 29 de novembre de 2012, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k.
0,596 de la carretera BV-5022, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona
de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les
característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

16.- Dictamen de data 19 de febrer de 2013, que proposa acordar el traspàs de
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, del tram de la carretera BV-1411,
entre els p.k. 0,578 i 2,260.
Atès que la carretera BV-1411, en el terme municipal de Ripollet, és de la titularitat de
la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a través de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
Atès que en un acord adoptat en sessió plenària de 28 d’abril de 2005, l’Ajuntament de
Ripollet va formular davant de la Diputació de Barcelona sol·licitud de traspàs, a la
jurisdicció municipal, de les parts del trajecte de la carretera BV-1411 (C.V. de
Cerdanyola del Vallès a Montcada, per Ripollet), actualment de titularitat de la
Diputació, que encara figuren com a carretera. Així mateix, en virtut del referit acord
plenari, l’Ajuntament va sol·licitar que passés a titularitat de la Generalitat el vial del riu
Ripoll, en la part necessària per enllaçar la CN-150 amb la B-141.
Atès que l’Ajuntament de Ripollet va argumentar la seva sol·licitud en el fet que la
carretera BV-1411, entre Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès discorria
anteriorment en el municipi de Ripollet pels carrers San Jaume, Calvari, Padró i
carretera de l’Estació. També hi entroncava amb la carretera B-141, de Ripollet a
Santiga. Com a conseqüència de la construcció de l’actual autopista C-58, va quedar
tallada i convertida únicament en pas de vianants, per sobre de l’autopista i del riu
Ripoll. Així mateix, les dificultats del trànsit rodat dins de la població van motivar que el
carrer Calvari i la carretera de l’Estació es configuressin com de direcció única. Tot
això fa que aquesta via ja no desenvolupi la seva funció de comunicació entre
Montcada i Sant Cugat ni serveixi d’entroncament i inici de la carretera B-141,
mancances que l’Ajuntament va proposar corregir modificant el seu trajecte i fent-lo
passar pel marge esquerre del riu Ripoll, des del seu inici a Montcada i Reixac, en la
C-17, fins a enllaçar amb la primera rotonda existent a la carretera de Santiga.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de 28 de juliol de 2005, va
aprovar el preceptiu informe tècnic emès, en relació a la referida petició municipal, pel
Servei de Vies Locals (actualment Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat). Aquest informe va ser emès en una sentit favorable exclusivament pel que
es refereix a aquell dels dos trams objecte de la proposta de traspàs, que resulta ser
de l’exclusiva competència de la Diputació, concretament, al tram de la carretera BV1411, comprès entre els p.k. 0+578 i 2+260. En l’informe tècnic aprovat es va
indicar, però, que, pel que respecta a la petició municipal per incoar el traspàs del vial
del riu Ripoll, l’hauria de portar a terme directament l’Ajuntament amb la Generalitat, ja
que, per a aquest altre vial, la Diputació no té competències per fer-ho, per ser
titularitat de la Generalitat. Aquest acord i l’informe tècnic esmentat van ser
degudament notificats per la Diputació al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, com a òrgan competent, segons la normativa sectorial de
carreteres aleshores vigent, per a la resolució definitiva de la petició municipal de
traspàs.
Atès que el 8 de febrer de 2011 el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat va retornar l’expedient de traspàs incoat a la Diputació,

perquè aquesta dictés la resolució definitiva en el procediment iniciat tenint en compte
que, segons modificació produïda en virtut del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, correspon actualment a la
Diputació dictar resolució definitiva en els expedients de traspàs, dels trams de
carreteres de la seva titularitat, als ajuntaments.
Atès que, als efectes de poder dictar una resolució definitiva en el procediment de
traspàs iniciat es va procedir per part d’aquesta Diputació a sol·licitar a l’Ajuntament de
Ripollet que modifiqués l’acord del Ple municipal de 28 d’abril de 2005, demanant-li
que centrés exclusivament la seva petició de traspàs en el tram de la carretera BV1411 comprès entre els esmentats p.k. 0+578 i 2+260, amb exclusió de qualsevol
referència al traspàs del vial del riu Ripoll.
Atès que, amb l’objecte d’implementar els compromisos pertinents en ordre a la
resolució definitiva de l’expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram urbà
de la indicada carretera objecte de la petició municipal, es va signar en data 19 de
novembre de 2012 un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet. El text d’aquest conveni havia estat prèviament
aprovat pel òrgans competents d’ambdues administracions, és a dir, per acord adoptat
per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet adoptat en data 27 de
setembre de 2012 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
adoptat en data 25 d’octubre de 2012.
Atès que en l’esmentat conveni es preveu la resolució definitiva de l’expedient de
traspàs de titularitat a l’Ajuntament de la carretera BV-1411, dintre del tram de la
mateixa que es troba comprès entre el p.k. 0,578 (coincident amb la B-141 i carrer
Balmes), i el p.k. 2,260 (en el límit municipal amb Montcada), i així mateix, l’execució
per part d’aquesta Diputació de les obres de construcció d’una rotonda en la
intersecció entre la BV-1411 i l’anomenat carrer de la carretera de Cerdanyola a
Montcada-Ripollet.
Atès que l’actuació prevista en el conveni comporta una millora de la carretera actual,
titularitat de la Diputació de Barcelona, que actualment, ja no té un caràcter de via
convencional, sinó que és una via de caràcter més urbà d’accés a la ciutat.
Atès que, en compliment del previst al Pacte 2.1. del conveni esmentat, el Ple de
l’Ajuntament de Ripollet, en la sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre de
2012, va adoptar, entre d’altres, un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici
de data 1 d’octubre de 2012, presentat en el Registre General de la Diputació el dia 15
d’octubre de 2012, en virtut del qual l’Ajuntament va modificar el seu anterior acord
adoptat en sessió plenària de 28 d’abril de 2005 i, en conseqüència, procedeix a
sol·licitar a aquesta Diputació que resolgui exclusivament el procediment administratiu
referit al traspàs de titularitat del referit tram de la carretera BV-1411, en el tram
comprès entre el p.k. 0,578 (coincident amb la carretera B-141 i carrer Balmes) i el p.k.
2,260 (en el límit municipal amb Montcada i Reixac).
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la
seva titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2

del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de Ripollet en el seu últim acord de data 27 de setembre de 2012,
referent al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del tram de la carretera BV1411, entre els p.k. 0,578 i 2,260, en els termes següents:
(...)
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la
proposta de traspàs de la ctra. BV-1411 per part de l’Ajuntament de Ripollet, us comunico el
següent:
 La carretera BV-1411 ha perdut la seva funcionalitat com carretera i es troba totalment
integrada dins del teixit urbà de Ripollet, que s'inicia en el pk. 0+578 (creuament del c/
Balmes amb la ctra. B-141) i finalitza en el pk. 2+260 (Límit territorial amb Montcada i
Reixac).
És per tot això que procedeix iniciar la incoació del expedient de traspàs, a la jurisdicció
municipal, donat que es compleix l’article 172 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament general de carreteres, informant-se favorablement el mateix.
S’adjunta la fitxa de característiques tècniques del tram a traspassar.”

(...)
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
(...)
FITXA DE CARRETERA A TRASPASSAR:
tram de la BV-1411 T.M. Ripollet
Tram a cedir

Longitud del tram
Amplada calçada

Des del pk 0+578 coincident amb la carretera B-141
Fins al 2+260, coincident amb el límit amb
el TM de Montcada i Reixac
1682 mts.
pk
0+581
0+780
0+850
0+885
0+947
0+980
1+000
1+125

ample (m)
18,70
6,70
5,75
7,00
6,60
5,50
5,45
7,80

Obres de fàbrica

1+200
1+300
1+430
1+465
1+488
1+550
1+680
1+760
1+800
1+950
2+000
2+070
2+216
2+260
pk 2210

Estat del ferm

Acceptable

5,70
5,55
5,80
rotonda
14,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,20
6,80
10,60
10,00
canó

Senyalització vertical
R-302
1 ut
(Propietat de Diputació
de Barcelona)
R-502
1 ut
S-510
1 ut
R-305
1 ut
S-500
1 ut
R-301
1 ut
P1 a
1 ut
1 Panel informatiu de 3,50 x 3,20
Fanals
No n'hi ha
(Propietat de Diputació
de Barcelona)
Tanques doble ona

80 m

marge esquerre
(...)

Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària
de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de

l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament.
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes,
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica,
comarcal i local.
Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a
l’article 47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de

la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
A C O R D S
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, del tram
comprès entre el p.k. 0,578 i el p.k. 2,260, de la carretera BV-1411, actualment de
titularitat de la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text
refós de la Llei de carreteres aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
traspàs que s’efectua de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del
propi Ajuntament en sessió de data 27 de setembre de 2012 i segons el conveni signat
entre la Diputació i l’Ajuntament en data 19 de novembre de 2012, i d’acord amb les
característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Ripollet els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
17.- Dictamen de data 14 de febrer de 2013, que proposa ratificar la modificació
dels Estatuts del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.
I. ANTECEDENTS
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona es va constituir el 5 de juny de 2000 com
entitat amb personalitat jurídica pròpia i, inicialment, integrada voluntàriament com a
promotors per l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulica
¡ Tractament de Residus (EMSHTR) i la Diputació de Barcelona . Els seus primers
Estatuts van ser aprovats pels òrgans competents dels ens membres i publicats al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 133 del dia 3 de juny de 2000.
L’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en data 29
d’octubre de 2003, va aprovar la modificació dels seus Estatuts (publicats al BOPB
núm. 92, de 16 d’abril de 2004). Posteriorment, varen ser objecte de refosa per acord

de l’Assemblea General de data 28 de març de 2007 ¡ publicats en el BOPB núm. 100
de 26 d’abril de 2007.
Els Estatuts van ser objecte d’una nova modificació per acord de l’Assemblea General
de data 28 d’octubre de 2010 (publicats en el BOPB de 22 de març de 2011).
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, actualment, es troba formada pels
mateixos promotors inicials, és a dir, l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana
de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSTHR) i la Diputació de Barcelona.
L’actual proposta de modificació d’Estatuts, tal i com es justifica a l’informe emès pel
Cap de Planificació i de Programació de l’Agència en data 28 de juny de 2012, respon
als motius següents:
a) Incloure la possibilitat de designar membres suplents en els òrgans de govern del
Consorci.
b) Adaptar les activitats del Consorci als canvis que es van produint de tipus
administratiu o organitzatiu.
c) Explicitar més clarament que el Consorci actua com a centre de recerca,
desenvolupament i innovació.
d) Reforçar i explicitar el caràcter de formació, difusió de materials i publicacions, que
forma part de l’essència del Consorci.
e) Homogeneïtzar i simplificar alguns articles.
L’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona amb data 11
d’octubre de 2012 va aprovar inicialment la modificació deis seus Estatuts.
En síntesi, ¡ amb l’estructura apuntada als paràgrafs anteriors, la modificació deis
Estatuts ha significat rectificar el text ja existent d’alguns articles i alguns dels seus
epígrafs, per introduir noves apreciacions o per afegir nous epígrafs a l’articulat.
L’anunci de l’acord d’aprovació inicial i d’informació pública per part del Consorci
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona va ser publicat al BOPB de data 6 de
novembre de 2012, ¡ al DOGC de 25 d’octubre de 2012.
Segons certificació emesa amb data 19 de desembre de 2012 per la Secretària
delegada de l’Agència, durant el termini d’exposició pública de l’acord la modificació
deis Estatuts no es va rebre cap reclamació ni al·legació.
II. MODIFICACIONS PROPOSADES
Les modificacions proposades als Estatuts del Consorci són les següents:
1. Ampliar les funcions del Consorci per tal d’aconseguir que sigui considerat com
a centre d’investigació. Així, s’introdueixen dues noves funcions a l’article 5
relatiu a les funcions del Consorci (reproduïts en negreta):
“5.1 La realització d’activitats d’assessorament en el diagnòstic ¡ la planificació
urbana, la gestió, la realització i el seguiment de projectes, la recerca,

l’educació, la formació, la promoció i la divulgació de les funcions deis sistemes
urbans en el procés cap a la sostenibilitat a l’era de la informació.
5.2 Desenvolupar les activitats esmentades per abordar els dos grans reptes
que les ciutats tenen en aquest principi de segle: la sostenibilitat i l’entrada en
la nova era de la informació i que donen lloc als models de ciutat sostenible i
ciutat del coneixement.
5.3 La formulació i desenvolupament de conceptes, instruments ¡
metodologies de caràcter tècnic, econòmic, legal, d’informació, etc., que ajudin
a repensar les ciutats i el seu entorn en clau de sostenibilitat i de ciutat del
coneixement. En aquest sentit l’Agència inclourà l’Ecologia Urbana com a
disciplina d’anàlisi i planificació urbanes i desenvoluparà models i indicadors
urbans per a ciutats més sostenibles, així com eines per al diagnòstic i el
seguiment deis models de gestió urbans.
5.4 Ser un centre de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
desenvolupant recerca aplicada que permeti esbrinar determinades
regularitats del funcionament dels sistemes urbans que ajudin a
augmentar la capacitat d’anticipació de les ciutats al front a les incertituds
que l’entorn projecta a causa de l’impacte actual que al seu torn, els
assentaments urbans projecten sobre ell. Els aspectes urbanístics i
ambientals, els econòmics i els socials constituiran el centre fonamental
de la recerca.
5.5 Ser un centre d’investigació i, treballar amb altres institucions
dedicades a la investigació, la formació o la creació en l’àmbit de
l’ecologia i la planificació urbana i del territori.
5.6 Contribuir a la millora en la modernització de l’administració pública i la
competitivitat de les empreses mitjançant el recolzament, la generació i
desenvolupament de tecnologia, així com la seva difusió i transferència, en
particular cap a tecnologies serveis per als quals no existeixi una oferta que
doni resposta a la demanda existent.
5.7 Fomentar la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre
centres de recerca i altres institucions.
5.8 Promoure la convergència d’iniciatives universitàries, de l’empresa privada ¡
de l’administració per al desenvolupament dels assentaments urbans en clau
de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida. Impulsar els compromisos de
col·laboració entre tots ells.
5.9 Promoure accions conduents al desplegament d’estratègies de
desenvolupament urbá basades més en la informació el coneixement ¡ menys
en el consum de recursos.
5.10 Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la
Sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona.

5.11 Recolzar i donar assistència de forma específica als processos de
planificació i desenvolupament sostenible en àrees de característiques
geogràfiques, territorials i socioeconòmiques diferenciades dels municipis i
comarques de Barcelona.
5.12 Proposar i redactar plans i programes de Gestió, Documents base i altres
documents de suport, en especial els relacionats amb els vectors ambientals.
5.13 Promoure l’intercanvi d’experiències sobre el funcionament de diferents
models de gestió urbans mitjançant la realització de programes formatius,
educatius, campanyes ambientals, publicacions, congressos, exposicions, etc.
5.14 Potenciar entre els municipis que estan en l’àmbit de les administracions
consorciades el model de ciutat mediterrània, compacta i diversa, en portadors
d’informació eficient en el consum de recursos cohesionada socialment, que
fonamenta la seva estratègia competitiva en la informació, el coneixement ¡ la
qualitat, com un dels models de ciutat més sostenible. Projectar
internacionalment l’esmentat model, així com entre la ciutadania.
5.15 Promoure la difusió de l’ecologia i la planificació urbana i del territori,
a través de llibres, CD o altres suports, així com la seva producció,
distribució i comercialització.
5.16 Ser un centre d’assessorament i mediació en aquells aspectes relacionats
amb el funcionament de la ciutat, en els aspectes mediambientals, econòmic ¡
social. De manera complementària pretén ser una entitat que impulsi la
participació i el diàleg entre els actors urbans en els processos lligats, entre
altres, a les Agendes Locals 21.
5.17 Ser un centre de referència europeu a nivell nacional i internacional per al
desenvolupament de les accions esmentades en el punt 5.1 i com a
subministrador d’informació urbana i com a punt d’intercanvi d’experiències de
transformació de la ciutat. En aquest sentit l’Agència podrà recolzar els treballs
de la “Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible” d’àmbit
espanyol i els dedicats a l’intercanvi d’experiències de les xarxes europees de
ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en especial les que es promoguin en
el sí de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya.
5.18 Desenvolupar projectes de cooperació i codesenvolupament per tal
d’impulsar els processos cap a la sostenibilitat global.
5.19 Difondre i contribuir a la difusió dels treballs ¡ investigacions
desenvolupats per ella mateixa o els d’altres que s’emmarquin en les finalitats
del Consorci”.
2. Incloure la possibilitat de nomenar membres suplents de caràcter permanent en
els òrgans de govern, mitjançant l’adaptació dels Estatuts a l’article 14.3 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya. Aquesta adaptació suposa donar una

nova redacció en el segon paràgraf de l’article 11 del text estatutari, que inclou
l’apreciació següent (reproduïda en negreta):
“L’Assemblea General del Consorci està formada inicialment pels representants
de les entitats promotores, fixant-se la composició final en funció de les
incorporacions posteriors, d’acord amb allò que preveu l’article 2:
- Representants de l de Barcelona:
- Representants de l’EMSHTR:
- Representants de la Diputació de Barcelona:

Fins a 8 membres
Fins a 8 membres
Fins a 8 membres

L’òrgan competent de cada entitat integrant del Consorci designarà els
membres de l’Assemblea general. També pot designar-ne els suplents,
per temps indefinit o per a una sessió determinada, que els substitueixin
en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o pel qualsevol altra causa
justificada. Aquestes designacions poden recaure tant en un càrrec electe
com en una persona que no tingui aquesta condició.
L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, tres Vicepresidents/es. La Presidència serà exercida per un/a dels/les Vicepresidents/es i aquesta serà rotatòria i tindrà una vigència de dos anys. Els
altres Vice-presidents/es substituiran al/la President/a en casos d’absència,
vacant o malaltia.
L’Assemblea General celebrarà dues sessions anuals com a mínim ¡ es reunirà
amb caràcter extraordinari a instància del/a President/a o d’una tercera part
deis seus membres”.
III. FONAMENTACIÓ JURÍDICA i NORMATIVA APLICABLE
La nova modificació dels Estatuts que es vol dur a terme recull explícitament la
possibilitat de designar membres suplents, emparant-se en l’article 14 de la L 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya: “L’òrgan competent per a designar els vocals titulars també pot designar-ne
els suplents, que els substitueixen en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o
per qualsevol altra causa justificada. Els suplents es poden designar per temps
indefinit o per a una sessió determinada”.
Les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor
organització i funcionament del Consorci i, examinades en el seu contingut, s’ajusten
al que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al que preveu el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i a la resta de disposicions de
l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els Consorcis.
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels
estatuts del consorci requereix l’acord previ adoptat pel seu òrgan superior de govern,
que ha de ser ratificat pels ens i altres entitats consorciades que formen part.

L’adopció dels acords esmentats és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord
amb el que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95.
Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General i per la Intervenció General de
la Diputació de Barcelona, en data 8 de febrer de 2013, que consta a l’expedient.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignant
en ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci Agència d’Ecologia
Urbana de Barcelona, acordada per la seva Assemblea General en data 11.10.2012, el
text dels quals es transcriu a continuació:
“ESTATUTS DEL CONSORCI AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA.
TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 - Creació del Consorci
Amb la denominació Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, es constitueix un Consorci a
l’empara del que preveuen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local; els articles 269 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; articles 312 a 324
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per D. 179/1995 de 13 de
juny i article 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquest Consorci es constitueix per
l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.
Article 2 - Naturalesa i personalitat jurídica
1. El Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, és una entitat amb caràcter local i
amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins i de durada
indefinida, integrada voluntàriament i inicialment com a promotors per l’Ajuntament de
Barcelona, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (en endavant
EMSHTR) i la Diputació de Barcelona. Tanmateix i en congruència amb els seus fins, podrà
ser ampliat amb la incorporació per adhesió de qualsevol Administració Pública tant de
caràcter institucional com de base territorial amb competències sobre l’objecte de l’Agència i
que mostri un interès comú amb les finalitats pròpies del Consorci, així com per l’adhesió de
qualsevol entitat privada sense afany de lucre que posi de manifest un interès concurrent amb
les finalitats pròpies del Consorci. Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir
l'Agència, el seu àmbit d'actuació preferent seran els ens locals de la província de Barcelona.
2. L’Agència és un mitjà propi al servei de les administracions que en formen part. Així
mateix, les relacions de l’Agència amb els seus ens consorciats tenen caràcter instrumental i
no contractual, i s’articularan mitjançant els encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de la

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, per la qual cosa i a tots els efectes són de caràcter intern
depenent i subordinat.
Article 3 - Seu social
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona tindrà el seu domicili al carrer Escar, número 1, 3ª
planta, de Barcelona. Aquest domicili podrà ser modificat per acord de la majoria dels
membres del Consorci.
Article 4 - Règim jurídic
El Consorci en tant que entitat pública constituïda per temps indefinit, es regeix per aquests
Estatuts, pel Reglament Intern que concreti l’organització, funcionament i l’ordenació de les
diverses activitats, i supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables en
atenció al caràcter local del Consorci.
Article 5 - Finalitats del Consorci
5.1 La realització d’activitats d’assessorament en el diagnòstic ¡ la planificació urbana, la
gestió, la realització i el seguiment de projectes, la recerca, l’educació, la formació, la
promoció i la divulgació de les funcions deis sistemes urbans en el procés cap a la
sostenibilitat a l’era de la informació.
5.2 Desenvolupar les activitats esmentades per abordar els dos grans reptes que les ciutats
tenen en aquest principi de segle: la sostenibilitat i l’entrada en la nova era de la informació i
que donen lloc als models de ciutat sostenible i ciutat del coneixement.
5.3 La formulació i desenvolupament de conceptes, instruments i metodologies de caràcter
tècnic, econòmic, legal, d’informació, etc., que ajudin a repensar les ciutats ¡ el seu entorn en
clau de sostenibilitat i de ciutat del coneixement. En aquest sentit l’Agència inclourà l’Ecologia
Urbana com a disciplina d’anàlisi i planificació urbanes i desenvoluparà models i indicadors
urbans per a ciutats més sostenibles, així com eines per al diagnòstic i el seguiment deis
models de gestió urbans.
5.4 Ser un centre de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) desenvolupant recerca
aplicada que permeti esbrinar determinades regularitats del funcionament dels sistemes
urbans que ajudin a augmentar la capacitat d’anticipació de les ciutats front a les incertituds
que l’entorn projecta a causa de l’impacte actual que al seu torn, els assentaments urbans
projecten sobre ell. Els aspectes urbanístics i ambientals, els econòmics i els socials
constituiran el centre de la recerca.
5.5 Ser un centre d’investigació i, treballar amb altres institucions dedicades a la investigació,
la formació o la creació en l’àmbit de l’ecologia i la planificació urbana i del territori.
5.6 Contribuir a la millora en la modernització de l’administració pública i la competitivitat de
les empreses mitjançant el recolzament, la generació i desenvolupament de tecnologia, així
com la seva difusió i transferència, en particular cap a tecnologies serveis per als quals no
existeixi una oferta que doni resposta a la demanda existent.
5.7 Fomentar la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre centres de recerca i
altres institucions.

5.8 Promoure la convergència d’iniciatives universitàries, de l’empresa privada ¡ de
l’administració per al desenvolupament dels assentaments urbans en clau de sostenibilitat i
millora de la qualitat de vida. Impulsar els compromisos de col·laboració entre tots ells.
5.9 Promoure accions conduents al desplegament d’estratègies de desenvolupament urbà
basades més en la informació el coneixement ¡ menys en el consum de recursos.
5.10 Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat
que impulsa la Diputació de Barcelona.
5.11 Recolzar i donar assistència de forma específica als processos de planificació i
desenvolupament sostenible en àrees de característiques geogràfiques, territorials i
socioeconòmiques diferenciades dels municipis i comarques de Barcelona.
5.12 Proposar i redactar plans i programes de Gestió, Documents base i altres documents de
suport, en especial els relacionats amb els vectors ambientals.
5.13 Promoure l’intercanvi d’experiències sobre el funcionament de diferents models de gestió
urbans mitjançant la realització de programes formatius, educatius, campanyes ambientals,
publicacions, congressos, exposicions, etc.
5.14 Potenciar entre els municipis que estan en l’àmbit de les administracions consorciades el
model de ciutat mediterrània, compacta i diversa, en portadors d’informació eficient en el
consum de recursos cohesionada socialment, que fonamenta la seva estratègia competitiva
en la informació, el coneixement ¡ la qualitat, com un dels models de ciutat més sostenible.
Projectar internacionalment l’esmentat model, així com entre la ciutadania.
5.15 Promoure la difusió de l’ecologia i la planificació urbana i del territori, a través de llibres,
CD o altres suports, així com la seva producció, distribució i comercialització.
5.16 Ser un centre d’assessorament i mediació en aquells aspectes relacionats amb el
funcionament de la ciutat, en els aspectes mediambientals, econòmic ¡ social. De manera
complementària pretén ser una entitat que impulsi la participació i el diàleg entre els actors
urbans en els processos lligats, entre altres, a les Agendes Locals 21.
5.17 Ser un centre de referència europeu a nivell nacional i internacional per al
desenvolupament de les accions esmentades en el punt 5.1 ¡ com a subministrador
d’informació urbana i com a punt d’intercanvi d’experiències de transformació de la ciutat. En
aquest sentit l’Agència podrà recolzar els treballs de la “Xarxa de Xarxes de
Desenvolupament Local Sostenible” d’àmbit espanyol i els dedicats a l’intercanvi
d’experiències de les xarxes europees de ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en
especial les que es promoguin en el sí de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya.
5.18 Desenvolupar projectes de cooperació i codesenvolupament per tal d’impulsar els
processos cap a la sostenibilitat global.
5.19 Difondre i contribuir a la difusió dels treballs ¡ investigacions desenvolupats per ella
mateixa o els d’altres que s’emmarquin en les finalitats del Consorci.
Article 6 - Atribucions del Consorci
En exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el Consorci per mitjà dels
seus òrgans de representació assumeix particularment les atribucions següents:
a) La capacitat d’organitzar-se internament, creant, modificant o suprimint els diversos
serveis i establint la seva estructura i el seu règim de funcionament. A aquest efecte, el
Consorci pot aprovar els Reglaments de règim intern que consideri necessaris.

b) Percebre contraprestacions pels serveis que presti i les activitats que realitzi.
c) La capacitat de programació i planificació de la seva activitat.
d) La contractació del personal, la redacció i l’execució dels projectes, les obres, els serveis i
els subministraments que siguin adients.
e) Adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar, disposar, arrendar i administrar tota mena
de béns immobles i mobles, com també gravar-los, hipotecar-los, constituir penyora o
altres garanties exercint les facultats d’investigació, atermenament i recuperació d’ofici
dels seus béns.
f) Acceptar llegats, herències, donacions pures o oneroses.
g) Acceptar subvencions i ajuts provinents tant de persones públiques, com privades físiques
o jurídiques.
h) Formalitzar convenis, interposar recursos i desenvolupar les accions judicials i
administratives que calguin, en defensa dels seus interessos.
i) Participar legalment en altres entitats, públiques o privades fins i tot en societats
mercantils, sempre que la seva activitat s’adigui amb les finalitats pròpies del Consorci.
j) Concórrer a licitacions públiques sempre i quan l’objecte del contracte sigui coincident amb
les finalitats del Consorci i no siguin convocades pels ens consorciats. De conformitat amb
el previst a l’article 2.2 d’aquests Estatuts aquesta activitat serà de caràcter residual.
k) En general, assumir obligacions i exercir drets, portant a terme les accions que la Llei
preveu com a inherents a un ens amb plena capacitat jurídica i d’obrar.
Article 7 - Admissió de nous membres
L’admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin
col·laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant aportacions i/o prestant serveis,
requerirà, l’acompliment de les formalitats legalment establertes i en especial les que regulen
la concreció de la voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de
l'Assemblea General amb el quòrum pertinent, d’acord amb el procediment previst en aquests
Estatuts i formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració,
les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels presents Estatuts.
Article 8 - Règim legal aplicable
El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de règim intern quan s’hagi
adoptat, i en el que en ells no s’hagi previst, per les disposicions de caràcter general
aplicables a l’organització i funcionament d’aquest ens.
TÍTOL II - ÒRGANS DEL CONSORCI
Article 9 - Òrgans de govern i de gestió
El Govern del Consorci correspon a:
1. L'Assemblea General
2. El Consell de Govern
3. La Presidència
4. Les Vice-presidències
5. La Direcció
CAPÍTOL I - L'ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI
Article 10
L'Assemblea General és l'òrgan superior del Consorci i n'assumeix la més alta representació
ostentant les següents atribucions:

a)

Fixar l'orientació del Consorci dins dels objectius que es proposa realitzar i l'aprovació
conseqüent d'un pla general i de plans anuals que s'han de reflectir al pressupost,
l'aprovació i la modificació del qual també li correspon.
b) L'aprovació anual del balanç de situació, del compte general, així com del quadre de
finançament anual del pressupost. Així mateix aprovar els crèdits extraordinaris, els
suplements de crèdit i les transferències de crèdit quan impliquin canvi de grup de funció,
excepte en el cas que les altes i les baixes afectin a crèdits del Capítol 1.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats presentada per la Direcció.
d) L'aprovació del Reglament de règim intern.
e) Nomenar els membres del Consell de Govern.
f) Nomenar al/la Director/a.
g) L'aprovació de la plantilla de personal, de les relacions de treball i la fixació de les
retribucions.
h) Concertar operacions de crèdit.
i) Determinar els recursos de caràcter tributari amb les limitacions legalment establertes i
desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost anual aprovat.
j) Aprovar l'admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-ne la participació
econòmica, si s'escau.
k) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeix i aprovar-ne els seus
Reglaments.
l) Modificar aquests Estatuts i els Reglaments de que s'hagi dotat el Consorci.
m) Proposar a les entitats consorciades la dissolució i liquidació del Consorci.
n) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, sigui quin sigui el seu import. La competència per a la
contractació implica la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres,
instal·lacions i serveis.
o) Amb l’única finalitat d'agilitar la gestió, l'Assemblea General podrà delegar en el Consell
de Govern o en altres òrgans les atribucions que siguin necessàries per a l'acompliment
d'aquest objectiu.
p) Deliberar i acordar sobre altres qüestions de caràcter general que afectin les finalitats i
objectius del Consorci.
q) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi
al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.
Article 11
L’Assemblea General del Consorci està formada inicialment pels representants de les entitats
promotores, fixant-se la composició final en funció de les incorporacions posteriors, d’acord
amb allò que preveu l’article 2:
- Representants de l de Barcelona:
- Representants de l’EMSHTR:
- Representants de la Diputació de Barcelona:

Fins a 8 membres
Fins a 8 membres
Fins a 8 membres

L’òrgan competent de cada entitat integrant del Consorci designarà els membres de
l’Assemblea general. També pot designar-ne els suplents, per temps indefinit o per a una
sessió determinada, que els substitueixin en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o
pel qualsevol altra causa justificada. Aquestes designacions poden recaure tant en un càrrec
electe com en una persona que no tingui aquesta condició.

L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, tres Vice-presidents/es. La
Presidència serà exercida per un/a dels/les Vice-presidents/es i aquesta serà rotatòria i tindrà
una vigència de dos anys. Els altres Vice-presidents/es substituiran al/la President/a en casos
d’absència, vacant o malaltia.
L’Assemblea General celebrarà dues sessions anuals com a mínim ¡ es reunirà amb caràcter
extraordinari a instància del/a President/a o d’una tercera part deis seus membres.
CAPÍTOL II - DEL CONSELL DE GOVERN
Article 12
El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu que es composa de 7 membres.
Aquest nombre podria ser ampliat en funció de noves incorporacions.
El Consell estarà format per dos representants de cada una de les institucions que formen el
Consorci, d'entre els membres respectius designats a l'Assemblea General. Tres d'ells seran
els/les Vice-presidents/es del Consorci i escolliran al/la President/a d'entre ells.
Els membres del Consell podran ser assistits, quan ho creguin convenient, per un/a tècnic/a
de cada institució designat per la mateixa.
En cas d'empat, correspondrà al/la President/a l'exercici del vot de qualitat.
Tindrà també la condició de membre del Consell de Govern, però sense dret a vot, el/la
Director/a.
Article 13
13.1 El Consell de Govern del Consorci tindrà les atribucions següents:
a) Fixar les activitats del Consorci d'acord amb les seves finalitats, establint les línies
mestres del treball que s'han reflectit al Pla anual aprovat per l'Assemblea General i
d'acord amb les seves instruccions.
b) Portar a terme els acords adoptats per l'Assemblea General.
c) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si no tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats,
sigui superior a 150.000 euros (iva exclòs). Si la vigència d’un contracte o conveni afecta
a més d’un mandat se’n donarà compte a l’Assemblea General. La competència per a la
contractació implica la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres,
instal·lacions i serveis.
d) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments que es recolliran específicament a les bases
d'execució del pressupost o en altres directius de caràcter intern.
e) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les
finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre.
f) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci d'acord amb els percentatges
legalment establerts.
g) Proposar l'aprovació de la plantilla de personal així com les seves modificacions i
retribucions.
h) Nomenar al Secretari/a i a l’Interventor/a del Consorci.
i) Informar als òrgans competents dels ens integrats i elevar-los les propostes que
requereixin la seva aprovació.
j) Exercir les facultats delegades per l'Assemblea General.

k)

Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi
al Ple de l'entitat local amb el caràcter de delegables.

13.2 El Consell de Govern pot delegar qualsevol de les seves atribucions en el/la President/a
o en el/la Director/a.
Article 14
El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària un cop cada tres mesos i en sessió
extraordinària a petició d'una quarta part dels seus membres o sempre que ho decideixi la
Presidència.
CAPÍTOL III - RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Article 15 - Règim de sessions dels diversos òrgans col·legiats del Consorci.
La convocatòria de les reunions de l’Assemblea General o del Consell de Govern, així com de
les comissions especials que es poguessin determinar, es farà mitjançant escrit adreçat al
domicili de cada membre, amb el mínim d'antelació previst al Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya que és de dos dies hàbils d’antelació a la data de la reunió i
contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords, llevat de la declaració
d’urgència acordada amb el vot favorable de la majoria absoluta, juntament amb l’esborrany
de l’acta de la sessió ordinària immediatament anterior.
La convocatòria de les sessions extraordinàries amb caràcter urgent ha d’ésser ratificada per
l’Assemblea General mitjançant qualsevol procediment del qual en quedi constància. Així
mateix el Consell de Govern o qualsevol altra comissió podran celebrar sessió, si estant
reunits per qualsevol motiu, així ho decidissin per unanimitat tots els seus membres.
Article 16.
Per a poder celebrar sessió de qualsevol òrgan del Consorci serà preceptiva l’assistència d'un
terç del nombre legal de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant la sessió. En tot
cas serà necessària la presència del/a President/a i del/a Secretari/a o dels qui legalment els
substitueixin.
Els acords es prendran, com a regla general, mitjançant votació ordinària, per majoria simple
dels membres presents, llevat que s’acordi en relació amb un cas concret de fer-ho mitjançant
votació nominal. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del/a President/a.
Caldrà la majoria qualificada de 2/3 del nombre de dret dels membres, per a la validesa dels
acords sobre la modificació dels Estatuts, admissió de noves entitats i separació de membres.
CAPÍTOL IV - DE LA PRESIDÈNCIA I VICE-PRESIDÈNCIES DEL CONSORCI
Article 17
Corresponen a la Presidència del Consorci les següents atribucions:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir amb el seu vot de qualitat
els empats que es poguessin produir en les segones votacions de les propostes.

c)

Exercir les accions en defensa dels interessos del Consorci, en cas d’urgència, i donantne compte al Consell de Govern i a l’Assemblea General en la primera sessió que
celebrin.
d) Per motius d’urgència, pot adoptar acords en matèries de la competència dels òrgans
col·legiats havent de sotmetre’ls a ratificació de l’òrgan competent en la propera sessió
que celebri.
e) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci en execució
del Pla anual aprovat per l’Assemblea General.
f) Exercir les facultats que li pugui delegar l’Assemblea General o el Consell de Govern.
g) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar
les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
h) Elevar al Consell de Govern i a l’Assemblea General la documentació i els
informes
que cregui oportuns.
i) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern i a
l’Assemblea General.
j) Ordenar els pagaments.
k) Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats per
l'Assemblea General; aprovar les bases generals de les proves per a la selecció del
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball així com les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques; aprovar les normes específiques de
cada convocatòria per a la selecció de personal, d'acord amb les bases generals
aprovades.
l) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si no tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats,
no sigui superior a 150.000 euros (iva exclòs). Se’n donarà compte al Consell de Govern.
Si la vigència d’un contracte o conveni afecta a més d’un mandat se’n donarà compte a
l’Assemblea General. La competència per a la contractació implica la competència per a
l’aprovació dels projectes d’obres, instal·lacions i serveis.
m) Concórrer a les licitacions a les que el Consorci es vulgui presentar, sempre i quan
l’objecte de la licitació sigui coincident amb les seves finalitats, quan l’import superi els
150.000 euros (iva exclòs). Se’n donarà compte al Consell de Govern.
n) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi
a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.
o) Presidir les Meses de Contractació.
Article 18
Les Vice-presidències del Consorci formen part del seu Consell de Govern, són nomenades
per l’Assemblea General d’entre els seus membres i substitueixen al/a President/a segons
l’ordre donat.
CAPÍTOL V - DE LA DIRECCIÓ
Article 19
El Consorci podrà formalitzar un contracte amb un/a Director/a en el/la qual es determinaran
el caràcter, les condicions de la contractació i les seves obligacions d’acord amb l’article 20.
Article 20
Són funcions i activitats pròpies del/a Director/a les següents:
a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits.

b)

Representar el Consorci davant de les administracions públiques, institucions, entitats i
particulars, excepció feta de la representació institucional al més alt nivell que correspon
al/a President/a, incloses aquelles licitacions públiques a les quals concorri.
c) Exercir les funcions de Cap de Personal i Director/a dels Serveis Tècnics i Administratius,
elevant al Consell de Govern les propostes de nomenament i d’acomiadament de tot el
personal al servei del Consorci.
d) Contractar al personal del Consorci d'acord amb la plantilla aprovada per l'Assemblea
General.
e) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, conforme al pressupost aprovat i les
seves bases d’execució. Elaborar la proposta del pressupost, inventari, balanços i
liquidació del pressupost de l’entitat.
f) Elevar anualment al Consell de Govern i l’Assemblea General la memòria anual
d’activitats del Consorci.
g) Coordinar l’actuació dels/es Directors/es dels projectes.
h) Preparar la documentació que s’ha de posar a la consideració del Consell de Govern i de
l’Assemblea General.
i) Formular al/a President/a les propostes d’acord que cregui oportunes per la bona marxa
del Consorci per tal de que siguin elevades als òrgans de decisió que pertoqui.
j) Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell de Govern i l’Assemblea General.
k) Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercint la supervisió dels serveis i
les accions empreses, d’acord amb els plans d’actuació i els acords aprovats.
l) Aprovar la contractació de tota classe de contractes administratius o privats, així com de
convenis relatius a matèries de la seva competència, si no tenen una durada superior als
quatre anys, pròrrogues incloses, sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats,
sigui superior a 30.000 euros (iva exclòs). Se’n donarà compte al Consell de Govern. Si
la vigència d’un contracte o conveni afecta a més d’un mandat se’n donarà compte a
l’Assemblea General. La competència per a la contractació implica la competència per a
l’aprovació dels projectes d’obres, instal·lacions i serveis.
m) Concórrer a les licitacions a les que el Consorci es vulgui presentar, sempre i quan
l’objecte de la licitació sigui coincident amb les seves finalitats, quan l’import no
sobrepassi els 150.000 € (iva exclòs).
n) Exercir totes aquelles funcions que li siguin encarregades o delegades pels òrgans de
govern.
o) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi
a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables.
TÍTOL III - PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
Article 21
El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a i per un/a Interventor/a que seran nomenats
lliurament pel Consell de Govern d'entre els/les Secretaris/es i Interventors/es en exercici dels
ens consorciats, els quals podran delegar les seves funcions.
El/la Secretari/a assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General i del
Consell de Govern i aixecarà les actes corresponents. Així mateix, l'Interventor/a podrà
assistir a les sessions de l'Assemblea general i del Consell de Govern amb veu però sense
vot.
Article 22
El personal al servei del Consorci s'integrarà en la plantilla aprovada per l'Assemblea General.

Article 23
La selecció del personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons les bases que
el/la President/a elabora i aprova i on es garantiran en tot cas els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Article 24
La contractació del personal del Consorci serà prioritàriament de caràcter laboral en qualsevol
de les seves modalitats. Les entitats i les administracions públiques consorciades també
podran adscriure personal al Consorci, d'acord amb la normativa d'aplicació, atenent a la seva
procedència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació.
TÍTOL IV - RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER
Article 25
25.1 Anyalment, l'Assemblea General a proposta del Consell de Govern aprovarà el
pressupost. Les transferències de crèdit que impliquin canvis de capítol, o de grup de funció si
les altes i baixes afecten al capítol 1, seran aprovades pel Consell de Govern que donarà
compte a l'Assemblea General. En tot cas, les modificacions de crèdit s’ajustaran a les Bases
d’Execució del Pressupost.
25.2 El règim comptable del Consorci s’ajustarà a les disposicions de règim local. L’òrgan de
control intern serà l’interventor/a.
Article 26
Per la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
- Contraprestacions pels serveis que presti i activitats que realitzi, en particular els de
naturalesa contractual.
- Aportacions de les entitats consorciades.
- Subvencions, ajudes.
- Herències i donatius
- Crèdits que s’obtinguin.
- Productes del seu patrimoni.
- Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb els Estatuts i les Lleis.
Article 27
Els ens consorciats acordaran la seva aportació al Consorci amb caràcter anual. Aquestes
aportacions es consideraran a tots els efectes legals com a ingressos públics.
Article 28
Constitueix patrimoni del Consorci:
28.1 Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades.
28.2 Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
28.3 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit al corresponent inventari que revisarà i
aprovarà el Consell de Govern de forma anual.

Article 29
Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del Consorci li adscriguin,
conserven llur qualificació originària i en els béns que li hagin estat cedits, les facultats de
disposició del Consorci estaran limitades a les finalitats estatutàries concretades en cada
acord de cessió.
TÍTOL V - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DE MEMBRES DEL CONSORCI I
DISSOLUCIÓ
Article 30
L'Assemblea General com a òrgan superior de govern adoptarà l'acord previ de modificació
dels estatuts del consorci. Aquest acord previ haurà de ser ratificat per a la seva validesa per
les administracions, ens i altres entitats consorciades. La modificació haurà de ser acordada
amb les mateixes formalitats i requisits que per l'aprovació d'aquests estatuts.
Article 31
El Consorci es dissoldrà per acord de les 2/3 parts dels membres de l'Assemblea General
ratificat per l'acord per majoria absoluta dels òrgans de govern de les entitats consorciades,
per impossibilitat legal o material d'acomplir els seus objectius, per l'incompliment del seu
objecte o per la transformació del Consorci en un altre ens.
Article 32
L'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del
Consorci i la reversió de les obres o instal·lacions existents.
Article 33
La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se posant-ho de
manifest per acord de l'òrgan que té la facultat de determinar la voluntat de l'ens de que es
tracti, amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de la propera sessió ordinària de
l'Assemblea General i sempre que l'entitat que es vulgui separar estigui al corrent dels seus
compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment
de la separació. Per l'efectiva separació de cada membre serà necessari l’acord de
l’Assemblea General, adoptat per majoria qualificada de 2/3 del nombre de dret dels
membres.
No obstant això, les entitats consorciades podran, amb acord unànime de l'Assemblea
General, obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.
Article 34
En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en
proporció a les respectives aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels deutes
contrets.
TÍTOL VI - RÈGIM JURÍDIC DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS I DE LES RESOLUCIONS
Article 35
Els acords i les resolucions del Consorci exhaureixen la via administrativa i contra aquests es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que estableix l'article 116 de la

Llei 30/1992, i amb la redacció donada per la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i així mateix podrà ser interposat recurs directament en via contenciosa
administrativa. En matèria tributària aquest recurs de reposició tindrà caràcter preceptiu. En
matèria de contractació, procedirà recurs especial en els termes de l’article 37 de la Llei
30/2007 de Contractes del Sector Públic, en referència al recurs especial en matèria de
contractació.
D'acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la via
jurisdiccional que sigui competent per raó de la matèria.
Article 36
La remissió a que a aquests Estatuts es fa a les normes legals, s'entendrà referida a les
successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les
vigents al moment de la seva aprovació”.

Segon.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci, i als altres ens consorciats,
per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió 20, del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal 19, del Partit Popular 6, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa 4 i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal 2, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el
número 1095 al 1846 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponents a les sessions ordinàries de dates 31 de gener i 28 de febrer de 2013.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència cedeix la paraula al diputat Sr.
Mañas, portaveu del Grup d’ICV-EUA-E, el qual manifesta que en dues sessions
plenàries anteriors, hem demanat i sol·licitat al Govern de la Diputació que recuperés
el diàleg social amb la representació dels treballadors i les treballadores de la
Diputació de Barcelona. En la Junta de portaveus de dijous passat vam demanar la
retirada del punt número 5, que avui finalment ha estat retirat. A la Comissió
Informativa, el representant del grup va demanar la retirada d’aquest punt. Vostès van
fer cas omís de les nostres peticions, han fet cas omís de les nostres reiterades
peticions al Ple perquè dialoguessin amb els treballadors i les treballadores d’aquesta
institució i recuperessin el clima de diàleg i acord que havia presidit les relacions
laborals a la Diputació de Barcelona durant els últims anys i, avui, finalment ens
trobem amb què retiren el punt quan els representants dels treballadors i les
treballadores han passat la nit en aquesta sala plenària, quan hi ha una concentració a
la porta, quan ens trobem una altra vegada (ho vam criticar en una sessió plenària)
amb un desplegament inusual de les forces de seguretat per protegir-nos no sé ben bé

de qui (no sé si em protegeixen de les meves secretàries, dels oficials d’oficis
d’aquesta casa, dels guardes dels parcs forestals, però ja li dic que no ens sentim
amenaçats pels treballadors i les treballadores de la porta) i els hi recomanaríem que
per fi ens facin cas i recondueixin al cent per cent la política laboral i de gestió dels
recursos interns que té el seu Govern.
A continuació la Presidència respon al Sr. Mañas manifestant que des que aquest nou
Govern va celebrar el seu primer Ple, hi ha aquí fora manifestacions de descontent, no
sé ben bé per què i, almenys, ha de reconèixer que al primer Ple no teníem massa
responsabilitat. Nosaltres dialoguem i dialogarem sempre amb els treballadors i,
sempre dintre dels marges de la llei, arribarem als acords que podrem. Això li
garanteixo. Abans d’acabar, desitjar a la nova diputada molts èxits en la seva gestió i
també, al nou president i a la nova portaveu del Grup Socialista.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 15 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 541203 al 541247.
Barcelona, 26 d’abril de 2013
La Secretària General

