Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2015

A la ciutat de Barcelona, el 26 de març de 2015, a les 12 hores i 10 minuts, es reuneix
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu President
senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència de la Vicepresidenta primera,
senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyors i senyores: Xavier Amor i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Antonio
Bermudo i Ávila, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc
Castells i Berzosa, Jaume Ciurana i Llevadot, Ferran Civil i Arnabat, Carles Combarros
i Vilaseca, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, Jesús
Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Carme García i Lores, Ignasi
Giménez i Renom, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro,
Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Josep Mayoral i Antigas, Eva Maria
Menor i Cantador, Maria Asunción Miranda i Cuervas, Josep Monrás i Galindo,
Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Joan
Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera
Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i Lleonart, Carles Rossinyol i Vidal, Carles
Ruiz i Novella, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya,
Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
Actua de Secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell i el Tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència els Diputats senyors Pere Prat i Boix, Rafael Roig i Milà i
Josep Salom i Ges.
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 al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de febrer de 2015.
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2.- Dictamen que proposa ratificar la creació de les comissions informatives i de
seguiment de les àrees de la Diputació de Barcelona, i restar assabentat de la
incorporació del Diputat Sr. Francisco Sánchez Traveria a les Comissions de
Desenvolupament Econòmic Local i de Territori i Sostenibilitat com a representant del
grup ICV-EUiA-EPM, i de la del Diputat Sr. Ferran Civil i Arnabat a la d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies i a la Comissió Especial de Comptes, en
representació del Grup de CiU.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen que proposa ratificar l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del
Consorci del Barri de la Mina, aprovada pel Consell de Govern del Consorci en sessió
de data 22 de desembre de 2014, així com el text refós dels dits Estatuts, amb la
finalitat d’adaptar-los al que disposen la Llei 27/2013 de 27 de desembre i la Llei
15/2014 de 16 de setembre.
4.- Dictamen que proposa ratificar l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts
del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, aprovada pel Consell de Govern del
Consorci en sessió de data 30 de setembre de 2014, així com el text refós dels dits
Estatuts, amb la finalitat d’adaptar-los al que disposen la Llei 27/2013 de 27 de
desembre i la Llei 15/2014 de 16 de setembre.
5.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració institucional entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en
representació dels municipis i els consells comarcals que hi formen part, per a
promoure la integració de la Diputació de Barcelona en aquest Consorci.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
6.- Dictàmens que proposen aprovar dues modificacions de crèdit; la 7/2015, del
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2015 i la 3/2015 del
Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària.
7.- Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord adoptat per la Junta de Govern,
en sessió de data 12 de març de 2015, relatiu a la modificació de les condicions dels
préstecs de la Caixa de Crèdit pels ajuntaments amb una població inferior a 1000
habitants.
8.- Dictamen que proposa restar assabentat dels pressupostos per a 2015 dels
Consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona.
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Oficina de Patrimoni de Gestió Immobiliària
9.- Dictamen que proposa aprovar l’adscripció de la finca Can Falç de Mar, situada al
Passeig de la Ribera, núms. 12-14, de Sitges, a favor del Consorci del Patrimoni de
Sitges.
Intervenció General
10.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 1390/15 de data 27 de febrer de
2015, que aprovà la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2014, així com el corresponent informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
11.- Dictamen que proposa aprovar el pla econòmic i financer elaborat a l’objecte
d’assolir el compliment de totes les regles fiscals dintre del present exercici
pressupostari, d’acord amb el procediment establert en l’article 23.4 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
12.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del grau de compliment dels
criteris de les inversions financerament sostenibles, en compliment d’allò previst en
l’apartat 6è de la disposició addicional 16a del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
Organisme de Gestió Tributària
13.- Dictamen que proposa revocar i fer una nova proposta d’aprovació provisional de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització
d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic.
14.- Dictamen que proposa la ratificació dels acords signats en la Mesa de negociació
de matèries comunes de l’ORGT, en data 27 de febrer de 2015, pels quals es pactà la
pròrroga per dos anys de l’acord regulador de les condicions del personal funcionari al
servei de l’Organisme i del Conveni col·lectiu aplicable al seu personal laboral, així
com l’adopció de diversos acords d’adhesió i modificació amb la finalitat d’equiparar
les condicions socials del empleats de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona a les del personal al servei de la Diputació de Barcelona
15.- Dictamen que proposa l'aprovació de les minutes del conveni de col·laboració, de
l’addenda i del protocol, a celebrar l’any 2015 entre l’Agència Tributària de Catalunya i
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, per a la recaptació en via
executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic.
16.- Dictamen que proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada per
l'Àrea Metropolitana de Barcelona a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic locals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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17.- Dictamen que proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de la Llagosta, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
18.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Marganell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
19.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, a favor de la Diputació de Barcelona, de la
funció d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públics delegats amb
anterioritat.
20.- Dictamen que proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
21.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
22.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públics
delegats amb anterioritat.
23.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Subirats, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públics delegats amb
anterioritat.
24.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a favor de la Diputació de Barcelonade les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
25.- Dictamen que proposa l’acceptació i aprovació de la minuta de l’encàrrec de
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a la Diputació
de Barcelona, en l’àmbit de la disciplina de mercat.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
26.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament
d’Òdena, del tram de la carretera BV-1006, entre els p.k. 3,285 i 3,470.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
27.- Dictamen que proposa ratificar l’aprovació de la modificació dels Estatuts de
l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona, aprovada per l’Assemblea General
de l’esmentada agència, en sessió de 4 de desembre de 2014, així com el text refós
dels dits Estatuts, amb la finalitat d’adaptar-los al que disposen la Llei 27/2013 de 27
de desembre i la Llei 15/2014 de 16 de desembre.
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
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació es proposa l’aprovació del Dictamen següent
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
Dictamen que proposa la modificació del conveni formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i el Banco de Sabadell, S.A., aprovat per la Junta de Govern en data
25.04.2013 -en el marc de l'acció concertada del Programa de Crèdit Local, aprovada
pel Ple de 31.01.2013 per als exercicis 2013-2014- i modificat i prorrogat per al 2015,
mitjançant addenda aprovada per acord plenari de data 18.12.2014, amb la finalitat de
procedir a aplicar la modificació normativa operada pel RDLlei 17/2014, de 26.12, de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic, pel que fa referència a les millores dels tipus d'interès en
els préstecs formalitzats pels ens locals.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de febrer de 2015.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 26 de febrer de
2015, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
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2.- Dictamen de data 10 de març de 2015, que proposa ratificar la creació de les
comissions informatives i de seguiment de les àrees de la Diputació de
Barcelona, i restar assabentat de la incorporació del Diputat Sr. Francisco
Sánchez Traveria a les Comissions de Desenvolupament Econòmic Local i de
Territori i Sostenibilitat com a representant del grup ICV-EUiA-EPM, i de la del
Diputat Sr. Ferran Civil i Arnabat a la d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies i a la Comissió Especial de Comptes, en representació del Grup de
CiU.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, 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, de 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 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 de 14 de febrer de 2013, 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, va acordar
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 dita sessió extraordinària, va acordar 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, en la forma següent:
a) Respecte a les comissions informatives i de seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local; de l’Àrea d’Atenció a les Persones i de
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l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va fixar el nombre total de membres en 17,
inclòs el president o presidenta, distribuïts de la manera següent:






CiU ........................ 7 membres de ple dret
PSC-PM ....................6 membres de ple dret
PP .......................... 2 membres de ple dret
ICV–EUiA-EPM........ 1 membre de ple dret
ERC-AM ...................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 dictaminen tots
els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència
plenària, i atès que es van ampliar les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi
va incloure la matèria de cultura, es va fixar el nombre total de membres en 25,
inclòs el president o presidenta, distribuïts de la manera següent:






CiU ........................ 10 membres de ple dret
PSC-PM.....................9 membres de ple dret
PP ............................ 3 membres de ple dret
ICV-EUiA-EPM...........2 membres de ple dret
ERC-AM ....................1 membre de ple dret

Atès que en data 9 de gener de 2015 el Portaveu del grup ICV-EUiA-EPM va presentar
un escrit en què proposa adscriure el diputat del seu grup, Il·lm. Sr. José Maria
González de Arriba en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies i en la Comissió Especial de Comptes, amb
efectes d’aquesta data.
Atès que en data 9 de gener de 2015 el President del grup CiU va presentar un escrit
en què proposa adscriure la diputada del seu grup, Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, com a Presidenta d’aquesta, i l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat en la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones.
Atès que en el si del Ple ordinari de 26 de febrer de 2015 va prendre possessió el
diputat Il·lm. Sr. Francisco Sánchez Travería, del partit polític ICV-EUiA-EPM per la
Junta Electoral de Zona de Barcelona, d’acord amb la credencial emesa a l’efecte per
la Junta Electoral Central.
Atès que el grup polític ICV-EUiA-EPM, en data 27 de febrer de 2015, ha presentat un
escrit en què proposa que el diputat Il·lm. Sr Francisco Sánchez Travería sigui membre
de ple dret de les comissions informatives i de seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local i de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, cal procedir a
modificar l’acord del Ple referent a la composició de les comissions informatives i de
seguiment.
Atès que el grup polític CiU, en data 9 de març de 2015, ha presentat un escrit en què
proposa que es nomeni membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, el diputat del seu grup
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Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, en substitució de l’Il·lm. Sr. Andreu Carreras i
Puigdelliura.
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.
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 l’actual estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona. Així mateix, ACORDAR que aquests òrgans col·legiats no resolutoris
estaran integrats pel 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
diputats i diputades que s’indiquen en els apartats següents.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’ll·lm. Sr. Francisco
Sánchez Travería en les comissions informatives i de seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local i de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en
representació del grup polític ICV-EUiA-EPM, d’acord amb l’escrit de data 27 de febrer
de 2015.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que els diputats del grup polític ICV-EUiAEPM, Il·lms. Srs. Alex Mañas Ballester i José María González de Arriba, siguin
membres de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, en representació del seu grup i d’acord amb
l’escrit de data 27 de febrer de 2015.
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Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT que el diputat del grup polític CiU, Il·lm. Sr.
Ferran Civil i Arnabat, sigui membre de ple dret de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, en substitució
de l’Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, d’acord amb l’escrit de data 9 de març de
2015.
Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la composició de les comissions
informatives i de seguiment, que queden constituïdes de la manera següent:
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
Presidenta: IL·LMA. SRA. MIREIA SOLSONA I GARRIGA, vicepresidenta
primera de la Diputació de Barcelona i per delegació del president de la
Diputació, presidenta d’aquesta Comissió Informativa i de Seguiment.
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. Carles Combarros i Vilaseca
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
3. Il·lma. Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas
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) ICV-EUiA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Francisco Sánchez Travería
e) ERC-AM:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
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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
Presidenta: IL·LMA. SRA. MERCÈ CONESA i PAGÈS, vicepresidenta segona
de la Diputació de Barcelona i per delegació del president de la Diputació,
presidenta d’aquesta Comissió Informativa i de Seguiment.
Vocals:
a) CiU:
1. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, President suplent
2. Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
4. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
5. Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca
6. Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
b)

PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya
2. Il·lm. Sr. Antonio Bermudo Ávila
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores
4. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
5. Il·lma. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern

c)

PP:
1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol

d)

ICV-EUiA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e)

ERC-AM:
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
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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·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
3. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
5. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
6. Il·lm. Sr. Ramon Serra Millat
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
2. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
d) ICV-EUiA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Francisco Sánchez Travería
e) ERC-AM:
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·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
4. Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
5. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
6. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
7. Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
8. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra
9. Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Antonio Bermudo Avila
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores
4. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
5. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
6. Il·lma. Sra. María Asunción Miranda Cuervas
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7. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
8. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
9. Il·lma. Sra. Eva Maria Menor i Cantador
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)

ICV-EUiA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
2. Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba

e) ERC-AM:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
Sisè. 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 l’àrea corresponent, 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.
Setè. 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.
Vuitè. 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.
Novè. 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, a la Coordinació General, a la
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (18), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
S’incorpora a la sessió el Diputat de Convergència i Unió, Sr. Gerard Ardanuy i Mata.
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen de data 11 de març de 2015, que proposa ratificar l’aprovació inicial
de la modificació dels Estatuts del Consorci del Barri de la Mina, aprovada pel
Consell de Govern del Consorci en sessió de data 22 de desembre de 2014, així
com el text refós dels dits Estatuts, amb la finalitat d’adaptar-los al que disposen
la Llei 27/2013 de 27 de desembre i la Llei 15/2014 de 16 de setembre.
El Consorci del Barri de la Mina es va constituir per acord del Govern de la Generalitat
de Catalunya de data 13.6.2000, publicat al DOGC núm. 3218, de 4.9.2000, juntament
amb els seus estatuts, format inicialment per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Sant Adrià del Besos i la Diputació de Barcelona, i incorporant-se posteriorment
l’Ajuntament de Barcelona, per acord del Consell de Govern del Consorci de data
15.12.200, publicat al DOGC núm. 3379, de 2.5.2001.
La participació de la Diputació de Barcelona en el Consorci va ser aprovada en la
sessió plenària de data 22.6.2000, aprovant inicialment la constitució del Consorci i els
seus primers estatuts.
Els estatuts inicials del Consorci van estar modificats posteriorment per acords del
Consell de Govern de data 17.7.2002 (DOGC 14.5.2003), de data 27.7.2006 (DOGC
25.1.2007) i de data 30.1.2008, l’últim text vigent publicat al DOGC núm. 5283, de
22.12.2008.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que en data 31 de desembre de 2013 va
entrar en vigor, mitjançant la modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes com són l’exigència
de determinar l’Administració d’adscripció, el règim jurídic del personal al seu servei i
el del règim pressupostari, comptable i de control i estableix l’obligatorietat d’adaptar
els estatuts dels consorcis a aquesta nova legislació.
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta
Llei introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic,
sobre el dret de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i
liquidació.
L’adaptació a la nova legislació implica una modificació d’Estatuts, que haurà de
tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als
arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), aprovat pel D
179/1995, de 13 de juny.
El Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, en la sessió de data
22.12.2014, aprovà per unanimitat la proposta de la Comissió Executiva de data
15.12.2014 d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts per adaptar-los a
l’esmentada normativa, el trasllat a les entitats integrants del Consorci i sotmetiment

13

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

dels acords al tràmit d’informació pública. Tot això, segon consta a la certificació
emesa per la Secretaria del Consorci, de data 26.1.2015, i que va tenir entrada en el
Registre general de la Diputació de Barcelona en data 2.2.2015 (Ref. Reg.
1500005698).
La modificació dels Estatuts aprovada inicialment comporta, en síntesi, determinar
l’Administració d’adscripció, la variació en el nombre de membres del Consell de
Govern, la modificació d’allò que aporta la Generalitat de Catalunya al Consorci, la
definició del règim financer i pressupostari, el règim jurídic i el règim del personal, i els
articles que tracten la dissolució del Consorci i la separació dels seus membres.
Així doncs, la modificació aprovada afecta els següents apartats i articles, en la forma
que s’indica:
Capítol 1. Disposicions generals
Art. 1. Constitució, denominació i naturalesa
Es modifica l’últim incís per definir el Consorci com una entitat pública, adscrita a la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament competent en matèria de serveis
socials.
Capítol 2. Organització del Consorci
Art. 8. Consell de Govern
8.2. Es modifica la composició del Consell de Govern que passa de 28 a 29 membres,
atribuint a la Generalitat de Catalunya 15 enlloc de 14 vocals.
Art. 10. Comissió Executiva
10.1 S’afegeix que la Presidència de la Comissió ostenta el vot de qualitat.
10.5 S’elimina la possibilitat que el Vice-president pugui delegar les seves funcions en els
vocals de la Comissió Executiva i en el Gerent i es contempla només la delegació respecte
del President.
Art. 11. La Secretaria
S’elimina la possibilitat que la titularitat de la Secretaria del Consorci pugui ser exercida per
funcionaris d’Administració Local amb habilitació estatal i queda com a única possibilitat que
el nomenament recaigui en advocats de la Generalitat de Catalunya o lletrats, adscrits a
l’Assessoria jurídica del departament competent en l’àmbit dels serveis socials.
Capítol 3. Règim de funcionament
Art. 19. Actes i certificats d’acords
19.3. S’estableix com a règim supletori en relació al contingut del Capítol 3, la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions locals de Catalunya.
Capítol 4. Règim econòmic i jurídic del Consorci
Art. 20. Aportacions de les entitats consorciades
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S’elimina la previsió que la Generalitat de Catalunya aportarà l’ús del local destinat a seu
social (art. 20.1), tot mantenint-se igual els percentatges respecte de les aportacions
ordinàries dels membres al Consorci.
Art. 22. Règim financer i pressupostari
Es modifica l’apartat 2 i s’afegeixen el 3 i el 4, en el sentit de considerar que el règim
pressupostari, de comptabilitat i control és el de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, així com què els comptes seran auditats per la Intervenció de la Generalitat, que
el pressupost s’integrarà en el de la Generalitat i s’inclouran en el seu compte general.
Art. 23. Règim Jurídic.
S’especifica l’adscripció a la Generalitat de Catalunya.
Capítol 5. Personal al servei del Consorci
Art. 24. Règim de personal
Es modifica el règim del personal i s’estableix que, funcionari o laboral, ha de procedir
exclusivament de la reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el
règim jurídic dels quals serà el de l’Administració d’adscripció, sense que les retribucions
puguin superar en cap cas les establertes per als llocs de treball equivalents en aquella, Així
mateix, s’estableix que respecte del personal incorporat amb anterioritat al 31.12.2013 el
Consorci assumirà les obligacions derivades del règim jurídic aplicable; i es manté la
previsió que el President de la Comissió Executiva pugui fer, excepcionalment,
contractacions temporals, però per cobrir necessitats urgents i inajornables en els termes de
la legislació pressupostària, i no ja derivats, com es preveia abans, per actuacions derivades
de l’aplicació del Pla de transformació del Barri de la Mina.
Capítol 6. Modificació dels Estatuts. Separació i dissolució del Consorci
Art. 26. Dissolució el Consorci
Es modifica la manera en què es procedirà a la dissolució i, tot i mantenir igual la redacció
dels apartats 1 i 2, modifica el detall dels punts de l’apartat 2, per adaptar-los a les
prescripcions previstes a l’art. 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector púbic i altres mesures de reforma administrativa, i es fixa que si no es designa
òrgan liquidador, aquest serà el Gerent.
Art. 27. Separació del Consorci
Es modifica substancialment el règim de separació, tot especificant les condicions en què
aquest es pot produir i el càlcul de la quota de separació i el seu pagament si aquesta
resulta positiva, per adaptar-lo als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector púbic i altres mesures de reforma administrativa, i es fixa que la
modificació de l’adscripció del Consorci a una altra administració si a la que està adscrit és
l’administració que exerceix el dret de separació, es farà per acord del Consell de Govern.

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
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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 (ROAS), la
modificació dels estatuts del Consorci requereix acord previ adoptat pel seu òrgan
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats.
L’acord fou adoptat, per unanimitat, en data 22.12.2014 pel Consell de Govern del
Consorci, segons certificació lliurada per la Secretaria del Consorci, que aprova la
modificació dels Estatuts, d’acord amb la proposta efectuada per la Comissió
Executiva que va ser aprovada en la sessió del dia 15.12.2014.
Els serveis jurídics del Consorci han emès informe jurídic en data 24.10.2014,
informant favorablement la modificació d’estatuts proposada.
L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci 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 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i 114.3d) 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; així com la publicació pel termini de trenta
dies, mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació.
Vist l’informe preceptiu emès en data 10.3.2015 en compliment de l’art. 179 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 de 28
d’abril, per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, que
consta a l’expedient.
Vist que des de la Coordinació en matèria de Benestar Social, Salut Pública i Consum
es sol·licita a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General que impulsi la
tramitació per la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Barri de la
Mina, aprovada pel Consell de Govern del Consorci en data 22.12.2014.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Presidència que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Recursos interns i Noves tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del
Barri de la Mina, aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la sessió de data
22.12.2014, i que afecta als articles 1, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 26 i 27, d’acord
amb el que s’ha detallat a la part expositiva del present dictamen, el text refós dels
quals quedarà redactat de la manera següent:

16

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“ESTATUTS DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA
Capítol 1. Disposicions generals
Article 1
Constitució, denominació i naturalesa
Es constitueix un consorci per a les funcions que determinen aquests Estatuts, amb la
denominació Consorci del Barri de la Mina, en els termes dels articles 57, 58 i 87 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 252 i següents de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; els articles 312 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, així com el que preveu l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
El Consorci es constitueix com una entitat jurídica pública, adscrit a la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament competent en matèria de serveis socials i dotada de
personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres per a la consecució de la seva
finalitat.
Article 2
Entitats que s'associen i l'integren
Constitueixen el Consorci la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,
la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. El nombre de membres del Consorci
es pot ampliar amb altres administracions, o altres entitats públiques o privades, per acord
de la majoria dels dos terços del Consell de Govern i amb la conformitat de les
administracions públiques consorciades.
Article 3
Finalitat del Consorci
3.1 La finalitat del caràcter general del Consorci és la de dirigir, coordinar i executar
l'aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina, aprovat pel Govern de la Generalitat
de Catalunya i pel Ple de l'Ajuntament Sant Adrià de Besòs.
3.2 Per al compliment de l'aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina, portarà a
terme:
a) La realització d'actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d'inserció laboral, social,
d'habitatge, seguretat i prevenció.
b) La coordinació i col·laboració per a l'aplicació correcta de les actuacions socials, laborals,
culturals, educatives, sanitàries i d'habitatge a favor de la població resident en l'àmbit
territorial d'actuació, que corresponguin a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de
Barcelona o a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
c) Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d'actuació en
coordinació amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
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d) L'establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats de qualsevol
tipus per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci.
e) Les actuacions urbanístiques previstes en el Pla de transformació del barri de la Mina,
previ acord exprés de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
f) Les actuacions de col·laboració en l'elaboració dels instruments urbanístics que hagi
d'aprovar l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs referents a l'àmbit d'actuació del Consorci, i
aquelles actuacions urbanístiques que portin a terme altres administracions o entitats amb
competència en aquesta matèria.
g) Emetre informe respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme en el seu
àmbit territorial d'actuació.
h) La previsió de vies de finançament per part de persones o entitats no consorciades.
3.3 Les administracions públiques consorciades poden encomanar al Consorci la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència, mitjançant
conveni.
Article 4
Àmbit territorial d'actuació
4.1 L'àmbit territorial d'actuació en què el Consorci desenvoluparà les seves activitats és el
que comprèn el barri de la Mina i els seus voltants, amb els límits territorials següents: el
límit nord-oest del parc del Besòs, el terme municipal de Barcelona i la ronda Litoral, d'acord
amb el plànol que s'annexa a aquests Estatuts.
4.2 L'àmbit d'actuació esmentat només pot ser modificat per acord de les administracions
consorciades.
Article 5
Domicili
5.1 El domicili del Consorci s'estableix al barri de la Mina, al carrer del Mar, núm. 12-14,
Sant Adrià de Besòs (08930).
5.2 El domicili es pot establir en un altre lloc, per acord de la majoria simple del Consell de
Govern.
Article 6
Durada
El Consorci tindrà la durada que exigeixi el compliment de la seva finalitat i així ho acordin
les administracions consorciades.
Capítol 2
Organització del Consorci
Article 7
Òrgans del Consorci i representació
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El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a) El Consell de Govern.
b) El president.
c) La Comissió Executiva.
d) El president de la Comissió Executiva.
Article 8
Consell de Govern
8.1 El Consell de Govern és l'òrgan superior del Consorci, al qual correspon l'actuació de
totes les competències atribuïdes a aquest. Li correspon també la potestat
d'autoorganització del Consorci.
8.2 El Consell de Govern està format per vint-i-nou membres i té la composició següent:
a) Quinze representants de l'Administració de la Generalitat, que són: la persona titular del
Departament competent en l'àmbit dels serveis socials i un alt càrrec en representació de
cadascun dels departaments competents en els àmbits següents: presidència; governació o
administracions públiques; economia; educació; cultura; salut; treball; interior; habitatge; i
dos en l'àmbit de política territorial i obres públiques; tots ells designats per les persones
titulars dels departaments respectius. També en formen part el president de la Comissió
Executiva i dos vocals, nomenats per la persona titular del Departament competent en
l'àmbit dels serveis socials.
b) Vuit representants de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que són la persona titular de
l'alcaldia i set membres de la corporació designats per aquesta.
c) Tres representants de la Diputació de Barcelona, designats per la persona titular de la
presidència d'aquest ens local.
d) Tres representants de l'Ajuntament de Barcelona.
e) La presidència i la vicepresidència del Consell de Govern les exerceixen alternativament
la persona titular del Departament competent en l'àmbit dels serveis socials i la persona
titular de l'alcaldia de Sant Adrià de Besòs, en la forma que preveu l'article 9.2.
8.3 El Consell de Govern exercirà les funcions següents:
a) L'establiment de la planificació, les directrius i els criteris de prioritat generals per a
l'aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina.
b) L'aprovació dels plans anuals d'actuació. Els plans d'actuació que impliquin aportacions
de les parts han de ser proposats o, si s'escau, aprovats per aquestes parts.
c) L'aprovació del pressupost anual i les bases de la seva execució.
d) L'aprovació de la memòria d'activitats dutes a terme i del resultat de la gestió econòmica
anual.
e) L'aprovació de la plantilla de llocs de treball i les seves retribucions, així com les dietes
que es puguin establir.
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f) Autoritzar convenis necessaris amb entitats públiques.
g) Adoptar les altres disposicions i mesures adequades per a la millor organització i
funcionament del Consorci.
h) L'adopció dels acords relatius a les actuacions urbanístiques quan siguin atribuïts al
Consorci.
Aquestes facultats es poden delegar, a excepció de les indicades en les lletres a), b) i c).
Article 9
La Presidència i la vice-presidència del Consorci
9.1 El president del Consorci exerceix la representació institucional del Consorci, presideix
el Consell de Govern i és substituït pel vicepresident en cas de vacant, absència o malaltia.
9.2 La presidència i la vicepresidència seran rotatòries per períodes biennals entre la
persona titular del Departament competent en l'àmbit dels serveis socials i la persona titular
de l'alcaldia de Sant Adrià de Besòs.
Article 10
Comissió Executiva
10.1 La Comissió Executiva està formada per tres representants de l'Administració de la
Generalitat designats pel titular del Departament competent en l'àmbit dels serveis socials,
un dels quals exerceix la presidència qui ostenta el vot de qualitat, i tres representants dels
ens locals, un dels quals exerceix la vicepresidència.
10.2 La composició de la Comissió Executiva pot ampliar-se, per acord del Consell de
Govern, mantenint-ne la paritat entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals. En tot cas
els representants dels ens locals, en cas de produir-se l'ampliació, poden ser de qualsevol
dels ens locals consorciats.
10.3 Correspon a la Comissió Executiva la direcció immediata i l'administració ordinària del
Consorci, la qual cosa comporta:
a) Gestionar les actuacions derivades dels programes anuals d'actuació aprovats.
b) Coordinar totes les actuacions públiques que facin altres organismes o entitats en l'àmbit
territorial del Consorci.
c) Portar a terme la gestió econòmica consegüent a l'aplicació del pressupost.
d) Preparar i sotmetre al Consell de Govern els programes anuals d'actuació, els projectes
de pressupost i la seva liquidació, i els balanços i comptes corresponents.
e) Contractar, establir el règim de treball, remunerar el personal i exercir les facultats
disciplinàries sobre el personal del Consorci.
f) Dur a terme les actuacions necessàries per fer possible el proveïment d'altres fonts de
finançament per part d'entitats no consorciades.
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g) Ser l'òrgan de comunicació amb les administracions i entitats que tenen relació amb el
Consorci.
h) Executar els acords del Consell de Govern.
10.4 El president té la representació de la Comissió Executiva, és el cap superior del
personal i subscriu els contractes en nom del Consorci. Al president li correspon reconèixer
drets i autoritzar, disposar i reconèixer despeses, ser l'òrgan de contractació i exercir totes
les funcions no atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.
10.5 El president pot delegar les seves funcions en un dels vocals de la Comissió Executiva
i en el gerent. Els delegats han de retre comptes de la seva gestió al Consell de Govern i a
la Comissió Executiva.
10.6 Els membres de la Comissió Executiva han de ser vocals del Consell de Govern.
Article 11
La secretaria
La persona titular de la secretaria del Consell de Govern i de la Comissió Executiva, és
nomenada pel president, entre advocats de la Generalitat de Catalunya o lletrats, adscrits a
l'assessoria jurídica del departament competent en l'àmbit dels serveis socials.
Article 12
La gerència
La Comissió Executiva pot nomenar un gerent amb funcions de suport a la presidència
d'aquesta Comissió i durà a terme, si s'escau, les funcions que li delegui la Comissió
Executiva, el president i el vicepresident de la Comissió Executiva. De les funcions
delegades, en serà el responsable. El gerent assistirà a les reunions de la Comissió
Executiva amb veu però sense vot.
Article 13
Consell de participació
Amb la finalitat de garantir la participació dels ciutadans del barri, el Consorci pot crear un
consell de participació que serà constituït per membres de les associacions i entitats del
barri nomenats per aquestes. Les funcions d'aquest consell tindran caràcter consultiu i el
seu funcionament es regularà mitjançant un reglament que ha d'aprovar el Consell de
Govern.
Capítol 3
Règim de funcionament
Secció 1
Funcionament del Consell de Govern
Article 14
Reunions del Consell de Govern
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El Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària semestralment, i en sessió
extraordinària, sempre que el convoqui el president.
Article 15
Convocatòries
15.1 Les reunions del Consell de Govern es convoquen per escrit, adreçat al domicili que els
membres tinguin registrat a secretaria, amb una antelació de deu dies naturals, llevat dels
casos d'urgència, a judici del president, en què serà, almenys, de dos dies hàbils.
15.2 La decisió de convocar una reunió correspon al president, per iniciativa pròpia o a
petició d'una tercera part dels seus membres. La convocatòria, la pot cursar el secretari per
ordre del president.
15.3 La convocatòria ha d'assenyalar el lloc, el dia i l'hora de la reunió i l'ordre del dia, i s'hi
adjuntarà l'acta de la sessió anterior i la documentació i els antecedents necessaris de les
qüestions que han de tractar-se.
Article 16
Assistència i adopció d'acords
16.1 Per a la constitució vàlida de les sessions, es requereix l'assistència de la meitat dels
membres que componen aquest òrgan en primera convocatòria, o d'un terç dels membres
en segona convocatòria.
S'entén que la convocatòria és vàlida quan es pugui provar, per qualsevol mitjà, que ha
pogut arribar a temps a coneixement dels interessats o que aquests s'hi consideren
expressament convocats.
16.2 Aquells que no puguin ser presents a la reunió poden delegar la representació en una
altra persona si les disposicions legals aplicables en cada cas ho permeten.
16.3 Els acords es prendran per majoria dels representants assistents a la reunió. En cas
d'empat, decidirà el vot de qualitat del president.
16.4 Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre legal de membres del Consell
de Govern per a la validesa dels acords que es prenguin sobre la modificació d'Estatuts, la
qual cosa requereix la ratificació dels ens consorciats.
16.5 Els acords de dissolució o de liquidació del Consorci, així com d'altres que comportin
aportació econòmica, requeriran, a més de la majoria qualificada que preveu el paràgraf
anterior, la ratificació dels respectius ens que integren el Consorci.
Article 17
Procediment de les sessions
17.1 El president presideix les reunions, les obre i les tanca, en dirigeix el desenvolupament,
concedeix i retira la paraula en les deliberacions i ordena les votacions i els termes en què
s'han d'efectuar quan creu que una qüestió s'ha debatut suficientment i no s'ha aconseguit
un acord unànime.
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17.2 No es poden prendre acords sobre qüestions no incloses a l'ordre del dia, llevat de per
raons d'urgència i amb l'acord de la majoria dels assistents.
17.3 Acabat l'ordre del dia, s'obrirà el torn de precs i preguntes, les qüestions del qual no
poden en cap cas ser objecte de votació ni d'acords.
Secció 2
Funcionament de la Comissió Executiva
Article 18
Reunions de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva es reuneix ordinàriament una vegada cada mes i sempre que hagi
de resoldre alguna qüestió de la seva competència, i quan la convoqui el president. Les
seves reunions s'han d'ajustar a les normes establertes per al funcionament del Consell de
Govern.
Article 19
Actes i certificats d'acords
19.1 De cada sessió, el secretari n'estén l'acta corresponent, i hi ha de consignar els punts
tractats i els acords presos, però no la deliberació, llevat que algun dels membres demani
que consti en acta la seva opinió sobre alguna de les qüestions discutides.
19.2 També correspon al secretari expedir certificats dels acords presos a sol·licitud de
qualsevol persona autoritzada per fer-ho.
19.3 Per tot el que no prevegi aquest capítol, serà d'aplicació supletòria el que estableix la
Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Capítol 4
Règim econòmic i jurídic del Consorci
Article 20
Aportacions de les entitats consorciades
20.1 La Generalitat de Catalunya aportarà anualment al Consorci el 50% del cost de les
despeses ordinàries pròpies del seu funcionament.
20.2 Les entitats locals consorciades aportaran el 50% de les despeses ordinàries pròpies
del seu funcionament, per terços.
Article 21
Mitjans econòmics
Constitueixen els mitjans econòmics del Consorci els recursos següents:
a) Els recursos consignats en els pressupostos, provinents de les entitats consorciades.
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b) Els ingressos procedents del seu patrimoni i de les operacions de crèdit
c) Els ingressos producte de les activitats encomanades per les administracions
consorciades.
d) Les subvencions que pugui percebre.
e) Les donacions, herències i llegats efectuats a favor seu.
f) El producte de les contraprestacions que legalment li corresponguin.
g) Qualsevol altre que pugui percebre legalment.
Article 22
Règim financer i pressupostari
22.1. El Consorci ha d'aprovar anualment el pressupost, que ha de contenir l'expressió
xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que es prevegi reconèixer i dels ingressos
que es prevegi liquidar durant l'exercici corresponent i les bases d'execució, les quals han
de contenir l'adaptació a les disposicions generals en matèria pressupostària, i a
l'organització i les circumstàncies pròpies del Consorci.
22.2. El règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aplicació al consorci és el de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
22.3. Els comptes anuals del consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
22.4. El pressupost del consorci forma part dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.
22.5. Els comptes del consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Article 23
Règim jurídic
El Consorci és una entitat de dret públic adscrita a la Generalitat de Catalunya mitjançant el
departament competent en matèria de serveis socials, per la qual cosa les seves relacions
amb tercers que no tenen assenyalat un règim específic en aquests Estatuts queden
sotmeses, en tot cas, a l'ordenament administratiu.
Capítol 5
Personal al servei del Consorci
Article 24
Règim de personal
24.1 El personal al servei del Consorci podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el
seu règim jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció i les seves retribucions en
cap cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents en aquella.
24.2 Respecte al personal incorporat amb anterioritat a 31 de desembre de 2013, el
Consorci assumirà les obligacions derivades del règim jurídic aplicable.
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24.3. El Consorci, mitjançant el president de la Comissió Executiva, podrà realitzar amb
caràcter excepcional contractacions temporals per cobrir necessitats urgents i inajornables
en els termes de la legislació pressupostària.
Capítol 6
Modificació dels Estatuts. Separació i dissolució del Consorci
Article 25
Modificació dels Estatuts
La modificació dels Estatuts del Consorci només es pot produir amb la votació favorable de
dos terços del nombre legal de membres del Consell de Govern, amb la ratificació dels ens
consorciats.
Article 26
Dissolució del Consorci
26.1 El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum que
assenyala l'article 16.5, o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius o
per compliment del termini previst a l'article 6.
26.2 L'acord de dissolució determinarà la manera com s'ha de procedir a la liquidació dels
béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions existents,
segons les directrius següents:
a) El Consell de Govern, com a màxim òrgan del Consorci, en adoptar l’acord de dissolució
ha de designar un liquidador. A falta d’acord, el liquidador recaurà en el gerent del consorci.
b) El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del
consorci d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni
net després de la liquidació, tenint en compte, com a criteri de repartiment, tant el
percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del consorci al fons
patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del
Consorci no hagués realitzat aportacions per no estar obligat, el criteri de repartiment serà la
participació en els ingressos que, en el seu cas, hagués rebut durant el temps que hagués
format part del Consorci.
c) El Consell de Govern acordarà la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en cas que aquesta resulti positiva.
d) Les entitats consorciades podran acordar, per unanimitat, la cessió global d’actius i
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci en liquidació.
e) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci comporta la paralització, la
suspensió o la no-prestació de les actuacions que porti a terme el Consorci.
f) La designa del liquidador no implica alteració en el funcionament dels òrgans del
Consorci, llevat de les atribucions previstes per al Consell de Govern en els apartats a), b),
c), e) i f) de l'article 8, que requereixen la fiscalització i l'aprovació ulterior per part de la
intervenció competent de cada una de les parts.
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g) El consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és
positiva.
Article 27
Separació del Consorci
27.1 Els membres del consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de
la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.
27.2 L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci, llevat que la resta
dels seus membres acordin la seva continuïtat i romanguin al consorci, almenys, dos ens
públics pertanyents a administracions diferents.
27.3 Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran
les regles següents:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de
separació, d’acord amb la participació que li hauria correspost en el saldo resultant del
patrimoni net cas d’haver tingut lloc la liquidació del Consorci, tenint en compte, com a criteri
de repartiment, que disposen aquests estatuts.
b) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació la
que li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació
es tindran en compte, tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix
el dret de separació al fons patrimonial del consorci, com el finançament concedit cada any.
Si algun dels membres del Consorci no hagués realitzat aportacions per no estar obligat, el
criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, en el seu cas, hagués rebut
durant el temps que hagués format part del Consorci.
c) El Consell de Govern haurà d’aprovar la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament
de la quota de separació en cas que aquesta resultés positiva, així com la forma i condicions
de pagament del deute que correspongués a qui exercita el dret de separació si la quota fos
negativa.
d) L’efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de
separació, en cas que aquesta resultés positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si
aquesta quota fos negativa.
e) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que exerceix el dret de separació, el
Consell de Govern haurà d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o
organismes públics vinculats o dependents d’una Administració que continuï formant part del
Consorci, s’adscriu el Consorci.
27.4 L’exercici del dret de separació s’ha de notificar per escrit al Consell de Govern. L’escrit
ha de fer constar l’incompliment que motiva la separació, la formulació de requeriment previ
del seu acompliment i el transcurs del termini atorgat per acomplir després el requeriment. “

Segon.- DELEGAR en el Consorci del Barri de la Mina, per raons d’economia
processal i per una millor coordinació del procediment, els actes administratius
necessaris per a la publicació de l’acord d’aprovació de la modificació dels Estatuts del
Consorci i els que directament se'n derivin.
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Tercer.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació
dels Estatuts, a la seva aprovació definitiva, en els mateixos termes.
Quart.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci del Barri de la Mina per al seu
coneixement i als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
4.- Dictamen de data 12 de març de 2015, que proposa ratificar l’aprovació
definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci Institut d’Infància i Món
Urbà, aprovada pel Consell de Govern del Consorci en sessió de data 30 de
setembre de 2014, així com el text refós dels dits Estatuts, amb la finalitat
d’adaptar-los al que disposen la Llei 27/2013 de 27 de desembre i la Llei 15/2014
de 16 de setembre.
El Consorci Institut d’Infància i Món Urbà va quedar definitivament constituït l’any 1998,
i esta format per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat
de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat Oberta de
Catalunya, sense que des de llavors hagi variat la seva composició.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26.3.1998 va sotmetre a
informació pública l’aprovació inicial de la constitució del Consorci Institut d’Infància i
Món Urbà, i la seva integració, publicant-se els corresponents edictes en el DOGC
núm. 2613, de 3.4.1998 i en el BOPB núm. 81, de 4.4.1998, resultant que en el
període de 30 dies hàbils d’exposició pública no es van presentar al·legacions ni
reclamacions contra el dit l’acord, adoptant-se, per tant, l’acord d’aprovació definitiva
de la constitució i dels seus estatuts, en la sessió plenària de data 28.5.1998.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’acord inicialment en el
Consell Plenari de data 27.2.1998 i definitivament en el de data 22.5.1998.
Els estatuts inicials del Consorci no han estat modificats posteriorment, resultant que el
text vigent és encara l’inicial publicat al BOPB núm. 165, de 11.7.1998.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que en data 31 de desembre de 2013 va
entrar en vigor, modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes com
són el del personal al seu servei i el del règim pressupostari, comptable i de control i
estableix l’obligatorietat d’adaptar els estatuts dels consorcis a aquesta nova legislació.
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta
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llei introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic, del
dret de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i liquidació.
L’adaptació a la nova legislació implica una modificació d’Estatuts, que haurà de
tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als
arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), aprovat pel D
179/1995, de 13 de juny.
Per a l’adaptació dels Estatuts del Consorci a la normativa esmentada, en tant que és
un Consorci que forma part del perímetre de consolidació del grup Ajuntament de
Barcelona d’acord amb la classificació de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (IGAE) segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera també li serà
d’aplicació la Instrucció aprovada, l’11 de juny de 2014, per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona, per la qual s’estableix el marc i els criteris generals
d’aplicació de la LRSAL al municipi de Barcelona.
El Consell de Govern del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà en la sessió de data
30.9.2014, va acordar aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts per tal
d’adaptar-los a l’esmentada normativa, sotmetre l’acord al tràmit d’informació pública,
notificar-ho als membres associats per a la presentació d’esmenes si així ho
consideren i la consideració d’aprovació definitiva de l’acord si no se’n pressenten.
Aprovació inicial que va ser publicada en el BOPB de data 27.10.2014.
Durant el termini d’exposició pública no s’han presentant al·legacions, motiu pel qual
l’acord ha esdevingut definitiu, segons acredita la Secretaria del Consorci, que
trasllada a la Diputació de Barcelona formalment l’acord i el resultat de la informació
publica mitjançant certificació de data 25.2.2015 que va tenir entrada en el Registre
general de la Corporació en data 4.3.2015 (Ref. Reg. 15000013874).
La modificació dels Estatuts aprovada comporta, en síntesi, una actualització del
preàmbul, l’adscripció del Consorci a l’Ajuntament de Barcelona i sotmès, a banda de
a l’ordenament vigent de règim local, al règim especial de la ciutat de Barcelona, la
modificació de la seu del Consorci, una modificació de les funcions del Consell de
Govern, assignació de les funcions de Secretari i Intervenció als titulars respectius dels
càrrecs a l’Ajuntament de Barcelona, o persones que deleguin, una modificació del
règim pressupostari, comptable i de control i del personal, una nova definició del
procediment de separació dels membres del Consorci, i la seva dissolució i liquidació.
Així doncs, la modificació aprovada afecta els següents apartats i articles, en la forma
que s’indica:
Preàmbul.
Es fa una adaptació del preàmbul amb una actualització de la normativa aplicable, tot
ampliant, també, el marc d’actuació i fent referència al Nou pacte per a la Infància a
Catalunya (2013) impulsat per la Generalitat de Catalunya, i les línies d’actuació que se’n
deriven.
Capítol I. Disposicions generals
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Art. 1. Constitució, denominació i naturalesa
S’adscriu el Consorci a l’Ajuntament de Barcelona, i es sotmet a la normativa dels ens locals
i a la que conforma el règim especial de Barcelona.
Art. 2.
Es modifica la seu social, que es trasllada de la Plaça d’Espanya de Barcelona al campus
de Mundet (UB).
Art. 3. Objectius i finalitat del Consorci
S’amplia l’àmbit de la infància i es fa extensiu a les seves famílies.
Art. 4. Articulació de les finalitats
Es concreten els àmbits que es centren en la infància i les famílies.
Art. 5. Àmbits possibles d’estudi
Es reafirmen els àmbits d’estudi i l’ampliació en relació a la transició al món laboral
Art. 7. Personalitat jurídica i autoritzacions (abans Personalitat jurídica)
Es modifica l’article per afegir les autoritzacions necessàries per part de l’Ajuntament de
Barcelona per crear o participar en altres ens instrumentals, d’àmbit nacional o estranger i
per a la concertació d’operacions financeres de qualsevol mena
Capítol II. Òrgans de govern, de gestió, complementaris i consultius
Art. 8. Òrgans de Govern
Es fixa com a potestativa l’existència d’un Consell Assessor i d’un Consell Acadèmic.
Art. 9. El Consell de Govern
Es modifiquen les funcions i s’afegeix l’aprovació de les propostes de pressupostos anuals,
la plantilla de llocs de treball, el conveni col·lectiu, per elevar-los a l’òrgan competent de
l’ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació. Igualment, amb les propostes de
balanços, compte de pèrdues i guanys i memòria de la gestió anual.
Art. 13. El/La Secretari/ària
Es fixa que serà ocupada per qui ocupi el lloc a l’Ajuntament de Barcelona, o personal
funcionari en qui delegui, a qui s’haurà d’haver exigit per al seu ingrés ser titular superior en
dret.
Art. 14. L’Interventor/a.
Es fixa que la funció de control i fiscalització, econòmica - financera i pressupostària
correspondrà a la Intervenció general de l’ajuntament de Barcelona, o personal funcionari
que actuarà per delegació.

29

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Capítol III. Règim econòmic i financer
Art. 21. Règim pressupostari (abans El pressupost)
Es modifica l’article per concretar que el Consorci en matèria pressupostària restarà sotmès
a la normativa de règim local i a la que estableixi l’Ajuntament de Barcelona, formant part
dels seus pressupostos i del seu compte general.
Art. 22. Règim comptable i de control (abans Gestió financera)
Es modifica l’article per fixar que els comptes anuals del Consorci s’hauran de sotmetre a
una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció general de l’Ajuntament de
Barcelona, i es sotmet als terminis d’aprovació de comptes i pressupost previst al calendari
municipal, sens perjudici dels terminis previstos a la normativa vigent.
Art. 24. Personal
Es modifica l’article per adaptar-lo a DF 2ª de LRSAL, i s’estableix que el personal pot ser
adscrit per les administracions membres, funcionari o laboral, que s’integrarà en la plantilla
del Consorci, passant el primers a la situació administrativa que correspongui i els segons
amb una successió d’empresa; o pot ser personal propi que engloba el personal laboral
contractat pel Consorci abans del 31.12.2013 i les contractacions que es puguin efectuar en
el marc de la normativa local i pressupostària.
S’estableix, d’altra banda, que el Consorci no pot tenir personal eventual, i es fixa la
normativa que regularà les relacions laborals: de funció pública o laboral, segons el cas.
Art. 26. Separació
Es modifica substancialment el règim de separació, tot especificant les condicions en què
aquest es pot produir i el càlcul de la quota de separació i el seu pagament si aquesta
resulta positiva, per adaptar-lo als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector púbic i altres mesures de reforma administrativa, i es fixa que la
modificació de l’adscripció del Consorci a una altra administració si a la que està adscrit és
l’administració que exerceix el dret de separació, es farà per acord d’aquest.
Art. 27. Dissolució i liquidació
Es refonen en l’art. 27, l’anterior art. 27 i 28 dels estatuts, per modificar substancialment el
règim de liquidació, tot especificant les condicions en què aquest es pot produir i el càlcul de
la quota de liquidació i el seu pagament si aquesta resulta positiva, per adaptar-lo a l’art. 14
de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector púbic i altres mesures de
reforma administrativa, i s’estableix la possibilitat d’acordar per unanimitat la cessió global
d’actius i passius a una altra entitat que garanteixi la continuïtat en la prestació dels serveis
del Consorci.
Finalment, l’article 29 passa a ser el 28, i es mantenen les tres disposicions finals.

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.
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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 (ROAS), la
modificació dels estatuts del Consorci requereix acord previ adoptat pel seu òrgan
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats,
L’acord d’aprovació inicial fou adoptat en data 30.9.2014 pel Consell de Govern del
Consorci, publicat al BOPB de 27.10.2014, i la certificació de la Secretaria del
Consorci acredita que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat
al·legacions, resultant que l’acord ha esdevingut definitiu, pendent només que l’acord
sigui ratificat pels membres del Consorci.
L’acord del Consell de Govern del Consorci ja ha estat ratificat pel Consell Municipal
de l’Ajuntament de Barcelona en data 30.9.2014, segons consta a l’expedient.
L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci 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 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i 114.3d) 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 en data 11.3.2015 en compliment de l’art. 179 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 de 28
d’abril, per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, que
consta a l’expedient.
Vist que des de la Coordinació en matèria de Benestar Social, Salut Pública i Consum
es sol·licita a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General que impulsi la
tramitació per la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Institut
d’Infància i Món Urbà, aprovada pel Consell de Govern del Consorci en data
22.12.2014.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Presidència que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Recursos interns i Noves tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Institut
d’Infància i Mon Urbà, aprovada inicialment pel Consell de Govern del Consorci en la
sessió de data 30.9.2014, i publicada en el BOPB de 27.10.2014, contra la qual no
s’han presentat al·legacions en el termini d’exposició pública, segons certificació
emesa per la Secretaria del Consorci en data 25.2.2015, esdevenint definitiva
l’aprovació de l’acord de modificació.
La modificació d’Estatuts aprovada afecta al Preàmbul i als articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
13, 14, 21, 22, 24, 26, 27, 28 i 29, d’acord amb el que s’ha detallat a la part expositiva
del present dictamen, el text refós dels quals quedarà redactat de la manera següent:
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“ESTATUTS DEL CONSORCI INSTITUT D’INFÀNCIA I MÓN URBÀ
Preàmbul
La ciutat de Barcelona constitueix el nucli d'un entramat urbà molt més ampli, allò que
normalment es coneix com “la Barcelona real”, on es concentra gairebé les tres quartes
parts de la població de Catalunya. I encara que aquesta concentració urbana té
característiques que l'apropen a les societats desenvolupades, també aquí es concentren
fenòmens d'exclusió social que, en major o menor grau, afecten totes les grans ciutats del
món. La ciutat és el lloc on es concentren la gran majoria de reptes que les societats
modernes plantegen. La contaminació i el desequilibri ambiental, la competitivitat, el
consumisme, l'aparició de noves patologies, la immigració, I'impacte dels mitjans de
comunicació, la nova estructura de la família, la drogoaddicció, la violència ciutadana, l'atur,
són problemes que requereixen solucions noves i imaginatives. En la nova societat de la
informació i la tecnologia caldrà cada vegada més articular polítiques que promoguin el
benestar i la qualitat de vida de la ciutadania i dels diferents sectors de la població, entre els
que es troben en el seu més ampli concepte: la infància.
La Constitució Espanyola i la Convenció de Drets de la lnfància adoptada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides, ratificada pel Parlament Espanyol el 1990, consideren els
infants -definits per l'art. 1 de la dita Convenció com tot ésser humà des del seu naixement
fins als divuit anys d'edat- com a ciutadans/es de ple dret i comprometen els poders públics
amb la protecció de la infància i el respecte a les seves necessitats i drets. La socialització
de la infància, el respecte dels seus drets i la seva educació en els valors cívics i
democràtics es converteix avui en una necessitat i en la millor garantia per afrontar els
reptes que la societat del futur ens planteja.
En les societats modernes, les ciutats ofereixen una multiplicitat d'escenaris educatius que
s'afegeixen als ja clàssics de I'escola i la família. La millora de la qualitat de la vida de la
infància exigeix l'articulació de polítiques globals que, més enllà de les actuacions sectorials
necessàries, comprometin la societat en general.
Cal tenir en consideració també que la formació de la persona és un procés que s'inicia des
que es neix i que es perllonga al llarg de tota la vida. Conscients de la seva importància i de
les necessitats abans descrites, la normativa que regeix I'àmbit local (bàsicament la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i la llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, la Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, la Llei 12/2009 d’Educació
de Catalunya, la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència de Catalunya de
l’any 2010) han imposat, tant a les administracions públiques com als poders públics,
diferents deures a l'hora d'assegurar la prestació efectiva de serveis educatius i socials
adreçats a la infància, l’adolescència i les seves famílies. En aquest sentit, també constitueix
un nou marc de referència el Nou Pacte per a la Infància a Catalunya (2013) impulsat des
de la Generalitat de Catalunya.
A aquest respecte s'han de fer paleses les competències i responsabilitats assumides en
matèria d’educació i atenció a la Infància i l’Adolescència educativa i social pels ajuntaments
- com l'administració més propera al ciutadà - així com, l'actuació duta a terme per la
Diputació de Barcelona en nom propi i en exercici de les competències que té reconegudes
d'assistència i de cooperació tècnica i jurídica als municipis del seu àmbit territorial.
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En aquesta línia i en els últims anys, els ens locals de la província de Barcelona han
impulsat nombrosos projectes i iniciatives tendents a millorar el benestar i la qualitat de vida
de la infància, l’adolescència i les seves famílies. Des de diferents àmbits i àrees: com
educació, salut, cultura, urbanisme, esports i serveis socials, s'ha impulsat multitud
d'iniciatives per promoure polítiques adreçades a aquest sector de població.
En el cas de l’Ajuntament de Barcelona les nombroses actuacions impulsades han estat
recollides des d’una òptica global i integral, en els diferents Plans per a la Infància i les
famílies , específicament recollides en els diferents Plans per a la Infància i per a les famílies
i, específicament, en el darrer Pla Municipal per a la Infància 2013-2016. D'altra banda, cal
assenyalar també I' existència a la ciutat d'una àmplia xarxa d'entitats i d'associacions que
treballen en I' àmbit de la infància, l’adolescència i les seves famílies i que col·laboren d'una
manera o altra amb les administracions per millorar les condicions de vida de la infància.
Les ciutats, doncs, són en aquests moments l'escenari de nombroses prestacions
adreçades a la infància i les famílies des de diferents àmbits. Òbviament, moltes d'aquestes
actuacions es fan moltes vegades més guiades per les necessitats i les demandes
immediates, que pel coneixement rigorós de les problemàtiques. Contemplar I'especificitat
de la infància i l’adolescència i impulsar un model urbà afavoridor del desenvolupament
infantil i juvenil és un repte que exigeix conèixer les característiques i les necessitats de la
infància i les seves famílies i també conèixer com els problemes derivats dels nous
escenaris i comportament econòmics i humans afecten aquest sector de la població.
Per tal de poder dur a terme les polítiques més adequades en aquest àmbit cal, doncs, una
entitat pública de caràcter associatiu que ens permeti disposar d'un coneixement més
profund i integrat de les necessitats i problemes que defineixen la situació de la infància, de
sistemes d'avaluació que permetin una fonamentació més sòlida i un major control de les
actuacions, de programes de formació i capacitació de les famílies i dels interventors socials
i de difusió i circulació de la informació en relació a la infància i l’adolescència.
La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i més recentment la
Universitat Oberta de Catalunya desenvolupen programes de recerca i formació en I'àmbit
de la qualitat de vida de la infància i la família i compten amb personal amb un prestigi
acreditat en aquests temes. De fet, existeixen ja nombrosos vincles de col·laboració entre
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i les diferents universitats. Aquests vincles,
establerts mitjançant diferents convenis, es concreten en la realització de diferents treballs i
estudis, I' organització de diferents activitats de formació, com cursos de postgrau, màsters,
jornades, seminaris, etc., o la col·laboració per a facilitar les practiques de l'alumnat.
Sembla, doncs, necessari continuar impulsant aquest procés d'apropament i obertura de la
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de
Catalunya a la realitat ciutadana i una major implicació dels seus programes de recerca i
formació docent en les problemàtiques socials, culturals i educatives de la ciutat.
Òbviament, l'articulació de totes aquestes iniciatives permetrà un major aprofitament del
potencial de recerca i formació de les universitats.
És evident, com ja hem dit, que I'estudi dels problemes i qüestions ciutadanes relacionades
amb la infància i la joventut requereixen una aproximació pluri i interdisciplinària amb
l'aplicació d'àmbits molt diversos, com són: I'educació, la salut, l'atenció social, la cultura,
I'urbanisme, la legislació, etc. La participació de diverses universitats que, des de múltiples
disciplines, puguin aportar les necessàries i diverses perspectives en el marc d'un projecte
de caire integrador facilitaria aquesta perspectiva.
D'altra banda, considerem important fer palès que s'han tingut en consideració les
competències vigents fonamentalment en matèria d'educació i Serveis Socials i que la
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voluntat de les parts no és la de crear un consorci de gestió de serveis de suport a la
infància, ni la de generar actuacions que s'insereixen dintre la dita xarxa bàsica. El que es
pretén és la constitució d'un consorci que tingui com a finalitat principal -i bàsica- la de
confeccionar estudis multidisciplinars sobre la infància, l’adolescència i les famílies que
siguin d’utilitat per orientat les polítiques adreçades a aquest sector de població i promoure
la transferència de coneixement entre el món acadèmic i professional.
La constitució del consorci que rep la denominació Institut d'lnfància i Món Urbà respon,
doncs, a una doble necessitat social i científica de posar en relació el món universitari amb
les problemàtiques reals que afecten la qualitat de vida de la infància en el món urbà per tal
de poder generar així polítiques més adequades. Per aquests motius, l'Ajuntament, la
Diputació de Barcelona -per ella mateixa i com a administració supramunicipal en ares de
I'exercici de les competències d'assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis del
seu àmbit territorial que ho sol·licitin-, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma
de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya creuen convenient explicitar la seva
voluntat de cooperació i establir un marc estable de cooperació en matèria de recerca,
formació i documentació en relació a la millora de la qualitat de vida de la infància i
l’adolescència al món urbà, amb la constitució d'aquest Consorci.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Constitució, naturalesa, règim jurídic i denominació.
a) El Consorci rep la denominació “Institut d'Infància i Món Urbà” i és constituït per
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. El Consorci està
adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
b) El Consorci té la naturalesa d'ens públic de caràcter associatiu, voluntari i local. Podran
incorporar-se per adhesió al Consorci aquelles administracions, universitats, entitats i
organismes públics o privats sense ànim de lucre que manifestin la seva adhesió i
conformitat amb els objectius del Consorci.
c) El Consorci està sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma
el règim especial de Barcelona, a les disposicions d’aquests estatuts i a la reglamentació
interna dictada per al desenvolupament d’aquests.
Article 2. Domicili social
El Consorci Institut d'Infància i Món Urbà té el seu domicili al Pg. Vall d'Hebron, 171 Campus
Mundet (UB) Edifici Teatre (08035) Barcelona. La ubicació del Consorci podrà ser
modificada en el moment que ho consideri oportú el Consell de Govern.
Article 3. Objectius i finalitats del Consorci
a) L'objectiu fonamental del Consorci lnstitut d'lnfància i Món Urbà serà la promoció
d'investigacions i estudis, activitats de formació i documentació al voltant de les
problemàtiques relatives a la ciutat i relacionades amb la infància -en la definició que se'n
fa a l’article 1 de la Convenció sobre els drets de I' infant, és a dir, com el període que va
des del naixement fins a l'assoliment de la majoria d'edat- i amb les famílies, amb
especial referència a la província barcelonina.
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b) Els estudis de recerca desenvolupats pel Consorci tindran caràcter aplicat i es basaran
en un enfocament pluridisciplinari que integri les aportacions de les diferents disciplines i
àmbits científics que tenen a veure amb la infància.
c) En el marc d'aquest objectiu fonamental, el Consorci té les finalitats següents:
c.1)

Realitzar programes de recerca i avaluació que permetin un millor coneixement de la
situació i les condicions de vida de la infància i les seves famílies i serveixi per a
millorar les polítiques de les institucions públiques i les actuacions ciutadanes
adreçades a la infància.
c.2) Assessorar i o realitzar projectes municipals en matèria d’infància i famílies que no
puguin portar a terme els ens locals per ells mateixos, o bé que siguin de caràcter
supramunicipal.
c.3) Disposar de dades fiables i contrastables sobre la situació de la infància a la ciutat de
Barcelona i la seva província.
c.4) Realitzar un seguiment i avaluació de les actuacions adreçades a la infància
d'aquelles administracions, entitats o organismes que ho sol·licitin.
c.5) Impulsar programes i serveis de formació adreçats a les famílies i als diferents
professionals i gestors i socials que treballen en el terreny de la infància i les famílies.
c.6) Potenciar la participació i la implicació de la Universitat de Barcelona, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, de la Universitat Oberta de Catalunya i de qualsevol altra
universitat que volgués adherir-se al Consorci, en les problemàtiques ciutadanes,
promovent un millor coneixement i una millor valoració ciutadana de les seves
activitats.
c.7) Promoure el caràcter inter i pluridisciplinari que tant els estudis com les diferents
actuacions adreçades a la infància requereixen.
c.8) Constituir un fòrum de trobada i intercanvi entre professionals i estudiosos/es de la
infància, que faciliti especialment la interrelació entre les administracions públiques i
el món acadèmic.
c.9) Facilitar la transferència de coneixement al voltant dels temes d’infància i famílies
entre Universitats, Administracions i entitats del sector.
c.10) Atendre i potenciar la realització d'iniciatives d'interès internacional en relació a la
infància.
c.11) Rendibilitzar els recursos econòmics i els personals existents i captar nous recursos.
Article 4. Articulació de les finalitats
La realització d'aquestes finalitats s'articularà principalment a través de les activitats
següents:
a) Constitució d'un Observatori de la Infància que permeti disposar d'informació i realitzar el
seguiment de la situació de la infància i de les polítiques públiques adreçades a la
població infantil, compartint i contrastant aquesta informació entre diferents ciutats.
b) Realització de programes d'investigació i de recerca en matèria d'infància i de famílies.
c) Organització d'activitats específiques de docència i formació que abracin els àmbits
següents:
c.1)
c.2)

c.3)

Cursos de doctorat, postgrau i mestratges.
Organització de seminaris, jornades, debats, etc., adreçats a tots/es aquelles
professionals (professors/es, educadors/es, psicopedagogs/gues, treballadors/es
socials, etc.) que treballin en l’àmbit de la infància i les famílies.
Formació d'alumnes en pràctiques.
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c.4)

c.5)
c.6)

c.7)

Realització de programes i recursos formatius adreçats a les famílies i a la ciutadania
en general amb I' objectiu de fomentar pràctiques educatives adients en tots aquells
temes relacionats amb la infància.
Difusió dels resultats dels estudis i de les recerques a través de publicacions diverses,
congressos, jornades, etc. I dels mitjans digitals disponibles.
Promoció d'un centre de documentació sobre la infància i la família amb I' objectiu
d'impulsar, difondre i donar a conèixer informació, publicacions, material i diferents
recursos sobre el món de la infància.
Promoció d'activitats de cooperació i d'intercanvi, tant a nivell nacional com
internacional.

Article 5. Àmbits possibles d’estudi
En funció dels objectius esmentats, els àmbits d'estudi i d'actuació del Consorci tindran
relació amb tots aquells contextos i escenaris on es desenvolupa la vida i s'educa la
infància. Seran, doncs, àmbits possibles d'estudi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

L’àmbit educatiu formal i no formal i la transició al món laboral
L’àmbit familiar
L’àmbit social i econòmic
L’àmbit de salut i qualitat de vida
L’àmbit cultural i d’oci i temps lliure
L’àmbit legislatiu L’àmbit sociodemogràfic
L’àmbit de participació infantil

Article 6. Duració del Consorci
El Consorci tindrà una durada indeterminada i començarà a desenvolupar les seves
activitats el dia de la seva constitució.
Article 7. Personalitat jurídica i autoritzacions
El Consorci tindrà personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena
capacitat d'obrar de dret públic i privat pel compliment de les seves finalitats estatutàriament
definides. A aquest efecte podrà emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis
previstes a la legislació així com realitzar actuacions d'administració i disposició de béns,
celebrar contractes, assumir obligacions i drets, interposar recursos i accions judicials i
administratives, defensar-se en judici fora d'ell, i en general, realitzar tots els actes
necessaris per aconseguir, d'acord amb la legislació aplicable, les finalitats establertes en
aquests estatuts.
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona
jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals
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CAPÍTOL II
ÓRGANS DE GOVERN, DE GESTIÓ, COMPLEMENTARIS I CONSULTIUS
Article 8: Òrgans de Govern
El Consorci es regirà pels òrgans següents:
a.1) El Consell de Govern
a.2) La Presidència i vicepresidències del Consorci
a.3)El Comitè Executiu
a.4) La Presidència del Comitè Executiu
a.5) La Direcció
a.6) La Sots direcció
b) En compliment de la legislació vigent es nomenarà un/a secretari/ària i un/a interventor/a
i es constituirà una Comissió de comptes.
c) D'altra banda, es podrà constituir un Consell Assessor i un Consell Acadèmic que tindran
funcions consultives.
Article 9. El Consell de Govern
El Consell de Govern és I'òrgan superior de govern del Consorci i estarà format per:
a.1) L'alcalde/ssa de l'Ajuntament de Barcelona, que exercirà la Presidència.
a.2) El/la president/a de la Diputació de Barcelona, que exercirà la Vicepresidència primera.
a.3) El/la rector/a d'una de les universitats associades, que exercirà una segona
Vicepresidència de dos anys de durada. Aquest càrrec anirà alternant-se entre les
diverses universitats consorciades.
a.4) Un total de dotze vocals dels/de les quals quatre seran nomenats/des per l'Ajuntament
de Barcelona, tres per la Diputació de Barcelona, dos/dues per la Universitat de
Barcelona, dos/dues per la Universitat Autònoma de Barcelona, i un/a per la Universitat
Oberta de Catalunya.
a.5) La Direcció i Sots direcció del Consorci amb veu i sense vot.
Són funcions del Consell de Govern:
b.1)
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)

b.6)
b.7)
b.8)

b.9)

Fixar I'orientació bàsica de les activitats del Consorci dintre dels objectius estatutaris.
Aprovar la plantilla de I'entitat, l’inventari de béns i el Compte General.
Aprovar el reglament d'organització i funcionament dels seus serveis.
Aprovar el règim i l'admissió de nous membres del Consorci, i autoritzar els convenis
o acords corresponents.
Aprovar les propostes de modificació d'aquests Estatuts, que s'hauran de sotmetre a
la ratificació de les entitats, administracions, universitats i organismes, que formin el
Consorci.
Aprovar la modificació del domicili social.
Aprovar el nomenament i cessament de la Direcció i Sots direcció.
Aprovar les propostes de dissolució i liquidació del Consorci, que s'hauran de
sotmetre a la ratificació de les entitats, administracions, universitats i organismes que
formin el Consorci.
Amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona en ambdós casos, aprovar la
creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona
jurídica d’àmbit nacional o estranger, així com aprovar les operacions de crèdit que
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sobrepassin el 5% dels recursos ordinaris del pressupost, sense perjudici del
compliment de les previsions sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
b.10) Alienar, cedir o gravar béns immobles.
b.11) Aprovar el programa global d'activitats i la memòria anual del Consorci.
b.12) Aprovar el pressupost anual del Consorci i la seva modificació.
b.13 Nomenar, a proposta de les parts consorciades, les persones que compondran el
Consell Assessor, el Consell Acadèmic i la Comissió de Comptes.
c) El Consell de Govern es reunirà almenys dues vegades l'any i quan ho consideri
convenient el seu president/a o a petició de qualsevol de les entitats, administracions,
universitats i organismes que el constitueixin.
c.1)

La convocatòria de les reunions es farà per mitjà d'un escrit adreçat a cada membre,
amb deu dies d'anticipació, i contindrà I'ordre del dia, fora del qual no es podran
adoptar acords vàlids llevat que es trobin presents tots els membres del Consell i així
ho acordin per unanimitat.
c.2) En els casos d'urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores d'antelació,
per mitjà de qualsevol procediment del qual quedi constància, i haurà de contenir
I'ordre del dia.
c.3) Per a adoptar acords serà preceptiva, com a mínim, la presència de la meitat més un
dels membres amb dret de vot. En el supòsit que no s'aconseguís aquest quòrum, es
farà una segona convocatòria mitja hora després. En aquest últim cas, el Consell de
Govern quedarà vàlidament constituït, sigui quin sigui el nombre dels/de les assistents
amb dret a vot; no obstant això, serà necessària la presència del president/a i del
secretari/ària o dels qui legalment els/les substitueixi.
c.4) Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents, amb I'excepció
feta dels supòsits que expressament es preveuen en aquests Estatuts i en la
legislació vigent. En cas d'empat, decidirà el vot del/de la president/a.
Els membres del Consell de Govern que no ho siguin per raó del seu càrrec són
nomenats i substituïts lliurement pels òrgans competents de les entitats integrants del
Consorci.
Article 10. La Presidència del Consorci i del Consell de Govern.
a) La Presidència del Consorci ho és també del Consell de Govern.
b) Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
b.1)

b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)

Exercir, sense perjudici de les delegacions especials que pugui fer, la més alta
representació del Consorci en tots els àmbits, excepte en l'acadèmic. En aquest últim
àmbit la més alta representació del Consorci correspon al/ a la rector/a de la
universitat corresponent que exerceixi la Vicepresidència segona de I'institut.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell de Govern, així com
també aprovar I'ordre del dia.
Posar el vistiplau als actes i certificacions dels acords adoptats pel Consell de
Govern.
Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell de Govern.
Fer ús del vot de qualitat en cas d'empat en la votació en les qüestions i en les
deliberacions que se suscitin en el si del Consell de Govern.
Nomenar, entre els membres del Comitè Executiu, el seu president/a.
Aprovar la liquidació del pressupost, donant-ne compte al Consell de Govern.
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En el supòsit de vacant, malaltia del president/a o quan aquest/a no pugui assistir-hi
personalment, exercirà les seves funcions el/la vicepresident/a primer/a, i en substitució
d'aquesta el/la vicepresident/a segona del Consorci.
Article 11. El Comitè Executiu
El Comitè Executiu estarà format pels membres del Consell de Govern, segons la distribució
següent:
a.1)Tres vocals designats/des per l'Ajuntament de Barcelona.
a.2) Dos/dues vocals designats/des per la Diputació de Barcelona.
a.3) Un vocal designat/da per cada una de les universitats consorciades.
a.4) La Direcció i la Sots direcció amb veu i sense vot.
b) La durada dels càrrecs serà de dos anys. La Presidència del Consorci nomenarà el/la
president/a del Comitè Executiu d'entre els seus membres per un període de dos anys.
c) El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de govern i administració del Consorci, amb les
més àmplies facultats en I'ordre jurídic i econòmic, exceptuades les reservades al
Consell de Govern. Li correspondran les facultats següents:
c.1)
c.2)
c.3)
c.4)

c.5)
c.6)

c.7)
c.8)
c.9)
c.10)

c.11)
c.12)

c.13)

Elaborar el pla d'actuació del Consorci, el qual s'haurà de sotmetre a l'aprovació del
Consell de Govern.
Elaborar la proposta del pressupost de l'entitat, de l'inventari-balanç i de la liquidació
del pressupost.
Elaborar les propostes de reglament d'organització i funcionament dels serveis del
Consorci.
Exercitar tota classe d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions
administratives, prejudicials, judicials, extrajudicials o de qualsevol altra índole, en
defensa dels béns i interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats
reconegudes en casos d'urgència a d'altres òrgans en aquests estatuts.
Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments que superin el 5% dels
recursos ordinaris del Pressupost o afectin més d'un exercici econòmic.
Acordar les operacions de crèdit, que no estiguin reservades al Consell de Govern,
prèvia autorització de l’Ajuntament de Barcelona i sense perjudici del compliment de
les previsions en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Aprovar els convenis i acords de col·laboració amb qualssevulla persones, físiques o
jurídiques, públiques o privades.
Adquirir béns immobles.
Acceptar donacions, herències, llegats o qualsevol disposició gratuïta de béns a favor
del Consorci.
Constituir comissions i ponències d'estudi, fixar la composició i competències i fer els
nomenaments corresponents, excepte en aquells casos en què la competència
s'atorgui estatutàriament o legalment a altres òrgans.
Aprovar la contractació de les persones que han d'ocupar els càrrecs i els llocs de
treball dels serveis corresponents.
Acomiadar, aprovar la separació del personal propi del Consorci, o en el seu cas fer la
proposta d'acomiadament o separació del servei a I'òrgan administratiu del qual
depengui orgànicament el personal afectat per la mesura, així com també sancionar
el personal propi del Consorci o proposar la imposició de sanció als òrgans
administratius competents d'aquell personal que tingui adscrit funcionalment, però no
orgànicament.
Delegar facultats que li siguin pròpies en altres òrgans de govern de I'entitat.
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c.14) Elevar, per a la seva aprovació al Consell de Govern, el programa d'activitats i la
memòria anual del Consorci.
c.15) Totes aquelles no atribuïdes expressament a altres òrgans.
Article 12. La Presidència del Comitè Executiu
a) La Presidència podrà nomenar un/a vicepresident/a entre els membres del Comitè
Executiu.
b) En el supòsit de vacant, malaltia del president/a, o quan aquest/a no pugui assistir-hi
personalment, nomenarà una persona entre els membres del Comitè Executiu perquè
amb les mateixes funcions i atribucions que el/la, procedeixi a la seva substitució. No
obstant això, en el supòsit d'haver nomenat un/a vicepresident/a, aquesta persona serà
I'encarregada d'exercir la dita substitució.
c) Correspon a la Presidència del Comitè Executiu:
c.1)
c.2)
c.3)
c.4)

Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Comitè Executiu, així com
també aprovar I'ordre del dia.
Posar el vistiplau a les actes i certificacions dels acords del Comitè Executiu.
Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Comitè Executiu.
Fer ús del vot de qualitat per dirimir, en cas d'empat en la votació, les qüestions i
deliberacions que se suscitin en el si del Comitè Executiu.

Article 13. El/la secretari/ària
a) La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi
titulació superior en dret.
b) La seva presència serà imprescindible per a la constitució vàlida del respectiu òrgan
col·legiat als efectes que es facin d'acord amb dret les sessions, les deliberacions i la
presa d'acords d'aquell òrgan.
c) En cas de vacant, malaltia o absència del/de la secretari/ària, aquest/a delegarà en
altra/es persona/es perquè la substitueixin.
Article 14. L'interventor/a
La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.
Article 15. La Comissió de Comptes
a) Sens perjudici de les competències del Consell de Govern es constituirà una Comissió
de Comptes.
b) Les parts consorciades nomenaran representants.
El nombre màxim que en podran nomenar ve determinat per la ràtio de proporcionalitat
institucional que tinguin atribuïda cadascuna d'elles en el Comitè Executiu.
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c) Són funcions de la Comissió: I'examen, l'estudi i l'informe de tots els comptes
pressupostaris i extra pressupostaris que hagi d'aprovar el Consell de Govern, d'acord
amb I'establert en la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
Article 16. La Direcció
Nomenada pel Consell de Govern, les seves funcions són:
a) Exercir la representació ordinària del Consorci.
b) Organitzar, dirigir, gestionar i orientar les activitats, els plans i programes d'actuació,
inversió i finançament generals.
c) Proposar i nomenar el personal que ha d'integrar la plantilla de I'entitat i el professorat
que no integri la plantilla, dintre de les previsions pressupostàries del Consorci.
d) Proposar al Consell Executiu per a la seva aprovació, i en relació al personal propi del
Consorci: l'acomiadament, quan escaigui, la separació del servei, i/o la imposició de
sanció, amb incoació prèvia del procediment adient.
e) Proposar al Consell Executiu per a la seva aprovació, i en relació al personal adscrit
únicament al Consorci a nivell funcional, la remissió -als òrgans administratius
competents dels quals depengui el Consell- de la proposta d'acomiadament, en el seu
cas de separació de servei, i/o d'imposició de sanció.
f) Redacció de l'avantprojecte del pressupost.
g) Executar, fer complir i publicar els acords del Consell de Govern i del Comitè Executiu.
h) Elaborar i aprovar la programació acadèmica del centre d'acord amb les directrius
docents i científiques establertes per les universitats consorciades.
i) Certificar l'acreditació acadèmica dels/de les alumnes que hagin realitzat cursos i
investigacions.
j) Proposar els/les aspirants que hauran de gaudir de les beques acadèmiques que
concedeixi, amb convocatòria prèvia i dintre dels límits fixats en els pressupostos el
Comitè Executiu.
k) Exercir les facultats especials que el Consell de Govern o el Comitè Executiu li assignin
expressament.
l) Proposar als restants òrgans de govern restants les gestions o l'adopció d'acords que
consideri necessaris per a l'acompliment de les finalitats del Consorci.
ll) Adoptar les mesures d'ordre intern necessàries que garanteixin el funcionament correcte
del Consorci en tots els àmbits de la seva activitat.
m) Exercir la Direcció superior en matèria de personal.
n) Elaborar la Memòria anual i el Pla d'activitats.
o) Exercitar tota classe d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i
administratives en defensa dels béns i interessos del Consorci en casos d'urgència.
p) Ordenar els pagaments i cobraments.
q) Reconèixer obligacions en execució dels pressupostos de I'entitat.
r) Contractar obres, serveis i subministraments, en aquells casos en què aquesta
competència no estigui atribuïda a altres òrgans.
s) Administrar el patrimoni del Consorci.
t) Presidir i convocar el Consell Acadèmic i el Consell Assessor.
Article 17. La Sots direcció
Nomenada pel Consell de Govern, les seves funcions són:
a)Coordinar les activitats dels diferents departaments.
b) Vetllar pel compliment del pla d'activitats.
c) Assistir la Direcció en el compliment de les seves funcions.
d) Substituir la Direcció en cas d'absència o malaltia.
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e) Qualsevol altra que li sigui delegada per la Direcció o el Consell de Govern.
Article 18. El Consell assessor
a) Estarà format per persones representatives d'entitats, organismes i institucions
ciutadanes i per persones de reconegut prestigi nacional i internacional en les temàtiques
que són objecte d'estudi del Consorci i també representants de l'Ajuntament, la Diputació
i de totes les institucions consorciades.
b) Corresponen al Consell Assessor les funcions següents:
b.1)
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)

Informar el pla d'activitats.
Fer suggeriments sobre les activitats que ha de desenvolupar per al compliment de
les seves funcions.
Prendre coneixement de les activitats fetes.
Informar la memòria d'activitats.
Assessorar el Consell de Govern en tot allò que es refereix a les activitats.

c) Els membres del Consell Assessor seran proposats pels ens consorciats seguint els
criteris de la seva representació en els òrgans de Govern del Consorci.
Article 19. El Consell acadèmic
a) És un òrgan consultiu del Consorci i està format per I'equip directiu i un/a representant de
cada un dels diferents equips i grups de recerca que realitzin projectes de recerca i
avaluació.
b) Seran funcions del Consell acadèmic:
b.1) Conèixer els resultats dels estudis fets.
b.2) Conèixer el pla d'activitats i la memòria.
b.3) Fer suggeriments sobre possibles línies d'actuació.
CAPÍTOL III
RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
Article 20. Els recursos del Consorci.
Per a la realització dels seus objectius, I'Institut d'lnfància i Món Urbà disposarà dels recursos
següents:
a) Les aportacions de les institucions, administracions, universitats i organismes consorciats,
tant en forma de recursos financers reflectits en els seus respectius pressupostos, com
d'aportacions de caràcter acadèmic, personal, administratiu o patrimoni a disposició de
I'Institut.
b) La subvenció que consigni anualment l'Ajuntament de Barcelona en els seus pressupostos.
c) La subvenció que consigni anualment la Diputació de Barcelona en els seus pressupostos.
d) Les aportacions de les entitats, administracions, universitats i organismes que puguin
adherir-se a I'Institut.
e) Els rendiments de les seves activitats.
f) Les subvencions, donacions, llegats i ajuts de tota mena amb què I'Institut sigui afavorit.
g) Qualsevol altre que pugui correspondre-li d'acord amb la llei.

42

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Article 21. Règim pressupostari
a) El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als
ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
b) El Consorci aprovarà un pressupost anual d'explotació i d'inversions al qual s'haurà
d'adaptar el programa anual d'activitats i es tramet a l’Ajuntament de Barcelona
c) En el pressupost es reflectirà l’aportació econòmica anual de les entitats, administracions,
universitats i organismes consorciats. Aquesta aportació s'establirà en funció de les seves
respectives disponibilitats pressupostàries, i amb l'aprovació prèvia dels seus respectius
òrgans competents.
Article 22. Règim comptable i de control.
a) Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.
b) El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així
com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense
perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació
c) El Comitè Executiu designarà el/la tresorer/a del Consorci.
Article 23. Règim de contractació d’obres, béns i serveis
La contractació d'obres, béns i serveis s'adaptarà al règim previst en la normativa reguladora de
la contractació de les administracions publiques, tant la general com I'específica dictada per la
Generalitat per a l'Administració local.
CAPÍTOL IV
PERSONAL
Article 24. Personal
1. El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que
estarà constituït per:
a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31
de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la
normativa local i pressupostària.
2. El Consorci no pot tenir personal eventual.
3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.
Les universitats consorciades preveuran la dedicació del seu professorat en la part
corresponent a recerca i investigació Els estudis i investigacions realitzats pel professorat de
les universitats en el marc del consorci seran considerats per les universitats com a tasca
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investigadora i, consegüentment, podran ser objecte d'avaluació per a la seva promoció
professional i econòmica.
CAPÍTOL V
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Article 25. Modificació dels estatuts
La modificació dels estatuts del Consorci, amb l'acord previ i unànime del Consell de
Govern, ha de ser ratificada per les entitats, les administracions, les universitats i els
organismes consorciats. I haurà de ser acordada amb les mateixes formalitats que les
emprades per a la seva aprovació.
CAPÍTOL VI
SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 26. Separació
1.- Qualsevol de les entitats consorciades pot acordar exercir el dret de separació del Consorci
en qualsevol moment, si be s’haurà de presentar un escrit notificat al màxim òrgan de govern
del consorci.
2.- L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci tret que la resta dels seus
membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al consorci, com a mínim, dos
Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una
Administració.
Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci s’aplicaran les
següents regles:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del
patrimoni net, d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà
el següent:
Es considera quota de separació la que l’hi hagués correspons en la liquidació. En defecte de
determinació de la quota de liquidació es tindrà en compte, tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat qui
exerceixi el dret de separació al fons patrimonial del
consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre del consorci que se separa no
hagués realitzat aportacions per no estar obligat a fer-ho, el criteri de repartiment serà la
participació en els ingressos que, en el seu cas, hagués rebut durant el temps que ha format
part del consorci.
S’acordarà pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de
separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del
pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és
negativa.
L’efectiva separació del consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, en el
supòsit en què aquesta resulti positiva, o un cop s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
b) Si el consorci estigués adscrit, d’acord amb el previst en la Llei, a l’Administració que ha
exercit el dret de separació, tindrà que acordar-se pel consorci, a qui, de les restants
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Administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d’una Administració que
continuïn en el consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establert en la llei.
Article 27. Dissolució i liquidació
1.El Consorci es dissoldrà:
a) Per acord unànime de les entitats que l'integren.
b)Per impossibilitat legal o material d'acomplir les seves finalitats.
c) Per la transformació del Consorci en un altre ens.
2. Finalitzada la liquidació del Consorci es sotmetrà a la consideració de les institucions
signatàries un informe final sobre les operacions liquidadores, degudament verificades i
auditades.
3. L'acord de dissolució l'adoptarà el Consell de Govern amb caràcter d'unanimitat. En aquest
acord es decidirà la forma en què s'hagi de procedir a la liquidació dels béns del Consorci, i a la
reversió, en el seu cas, als ens consorciats de les obres i instal·lacions existents. L'acord de
dissolució haurà de ser ratificat pels òrgans competents de les dites entitats, administracions,
universitats i organismes.
4. En cas de dissolució del Consorci o de retirada unilateral d'una de les entitats consorciades,
hi revertiran els funcionaris, institucions, béns i drets cedits a títol de simple adscripció i que
mantinguin la titularitat de l'Administració afectada.
5.- La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, serà causa de
dissolució que les finalitats del consorci s’hagin complert.
El màxim òrgan de govern del consorci al adoptar l’acord de dissolució haurà de nomenar un
liquidador. Si hi ha manca d’acord, el liquidador serà l’administrador del consorci.
6.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del consorci
de conformitat amb allò previst en els estatuts. Si no estigues previst en els estatuts, es
calcularà l’esmentada quota d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant
del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà
l’establert als estatuts.
7.- A falta de previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les aportacions
que hagi efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial del mateix, com el finançament
concedit cada any. Si algun dels membres del consorci no hagués realitzat aportacions per no
estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que en el seu cas,
hagués rebut durant el temps que va estar al consorci.
8.- S’acordarà pel consorci la forma i les condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota
de liquidació en el supòsit en que resulti positiva.
9.- Les entitats consorciades podrà acordar, amb la majoria que s’estableixi en els estatuts, o a
falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i arribar als
objectius del consorci que es liquida.
10.- El saldo que pogués existir després de procedir a la liquidació del Consorci correspondrà a
les entitats consorciades en proporció a les aportacions realitzades.
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En cas de dissolució o de retirada unilateral de les institucions que integrin el Consorci cada
una de les entitats respon a les aportacions compromeses puntualment o les previstes al darrer
pressupost aprovat.
Així mateix, la dissolució del Consorci o la retirada d'una de les institucions consorciades no
significa la desaparició de la responsabilitat subsidiària en relació als deures contrets i al dèficit
acumulat en el moment de la dissolució o retirada.
CAPÍTOL VII
RÉGIM D'IMPUGNACIONS EN VIA ADMINISTRATIVA I JURISDICCIONAL
Article 28. lmpugnacions
Els acords i les resolucions dels òrgans del Consorci podran ser impugnats en via
administrativa i jurisdiccional de conformitat amb el que preveu la legislació de règim local i
general.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. En tot allò no previst en els presents estatuts i per a qualsevol dubte i qüestió que es
plantegi en la seva aplicació resoldrà el Consell de Govern, el qual tindrà la facultat
interpretativa i podrà sol·licitar per a aquest menester els assessoraments que consideri
oportuns.
Segona. Aquests estatuts entraran en vigor quan hagin estat ratificats definitivament pels
òrgans competents dels ens consorciats i se n'hagi fet la publicació.
Tercera. Una vegada el Consorci hagi estat vàlidament constituït es procedirà a I'elaboració i a
l'aprovació d'un reglament orgànic de règim interior que en desplegui les normes de
funcionament intern.”

Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci Institut d’Infància i Món Urbà
per al seu coneixement i als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
5.- Dictamen de data 19 de març de 2015, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració institucional entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la
promoció dels municipis del Moianès, en representació dels municipis i els
consells comarcals que hi formen part, per a promoure la integració de la
Diputació de Barcelona en aquest Consorci.
Antecedents
1. El Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès és un ens consorci públic
que es va constituir en data 25 de febrer de 1997 i té entre els seus objectius:
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- Promocionar el destí turístic “El Moianès” i posicionar-lo dins del turisme d’interior i
crear una oferta turística de qualitat amb la rendibilització dels recursos turístics
existents al territori .
- Fomentar l’ autoocupació i la cultura emprenedora
- Millorar la competitivitat del teixit empresarial amb l’assessorament de les empreses
existents
- Fomentar l’ocupació
- Millorar la qualificació dels recursos humans
- Actuar en els àmbits necessaris per cobrir les necessitats de caire econòmic i social
que requereixin d’una actuació mancomunada, que suposin una millora dels criteris
d’eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis.
El Consorci d’acord amb el objectius esmentats ve prestant en benefici dels ens
consorciats diferents serveis en l’àmbit de l’ocupació i l’orientació laboral, el foment de
l’emprenedoria i l’empresa i la competitivitat del teixit empresarial, la formació i
l’educació, la dinamització turística i comercial, l’habitatge i l’atenció a la diversitat i a
les persones nouvingudes, la planificació i disseny de l’estratègia territorial i sectorial
del Moianès, fomenta la convivència i la cohesió social, la dinamització comunitària,
així com en general tots aquells relacionats amb el suport tècnic als ajuntaments del
Moianès en els esmentats àmbits.
2. Formen part del consorci: l’ Ajuntament de Calders, l’Ajuntament de Castellcir,
l’Ajuntament de Castellterçol, l’Ajuntament de Collsuspina, Ajuntament de L’Estany,
Ajuntament de Granera, l’Ajuntament de Moià, l’Ajuntament de Monistrol de Calders,
l’Ajuntament de St. Quirze Safaja, l’Ajuntament de Sta. Maria d’Oló, el Consell
Comarcal del Bages, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Associació de Serveis
Turistics del Moianès.
3. Aquesta integració dins del Consorci per part dels diferents ens que el formen, ha
permès aprofitar aquestes sinergies comuns i ha vingut desenvolupant uns objectius
basats en el foment a l’emprenedoria i l’empresa, en l’ocupació, la formació,
l’educació, el turisme, la cohesió social, entre d’altres. D’aquesta manera des del
consorci s’ha pogut millorar tant en la qualitat com en la quantitat la prestació dels
serveis dels municipis que en formen part, a la vegada que contribueix a una
racionalització de la despesa.
Fonaments de dret
1. La Diputació de Barcelona té entre les competències que li reconeix la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el foment, o en el seu cas la
coordinació, de la prestació unificada de serveis dels municipis del seu àmbit territorial
i la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social del seu territori article 36.1 c) i d).
Amb aquesta finalitat la Diputació ve col·laborant amb els municipis i les comarques
del seu territori per assolir la garantia dels principis de solidaritat i equilibri
intermunicipal que propugnen els articles 42 i 46 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
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Així, la Diputació de Barcelona va formar part del Consorci fins a juliol de 2012 (Acord
plenari núm. 159/12, de 26.7.2012), participació que va ser substituïda per la
formalització de diversos convenis de col·laboració (núms. 692 de 21.6.2012, 714 de
27.6.2012, 661 de 11.6.2013, 1099 de 14.10.2013, 563 de 4.6.2014, 951 de 30.7.2014
i 1083 de 30.7.2014).
2. Per a l'adaptació a l’actual escenari de l’administració local per part del consorci i els
municipis que en formen part, i la necessitat de garantir la prestació del serveis que el
consorci presta pels municipis que en formen part, fa necessària una estreta i decisiva
col·laboració de la Diputació per tal de contribuir a la seva continuïtat.
Atenent per tant a l’interès dels ajuntaments i consells comarcals que formen part del
consorci i de la Diputació de Barcelona per unir esforços i compartir recursos entre ells
d’acord amb el dret que els reconeix l’article 10.1 de la Carta Europea de l’Autonomia
Local i l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i considerant que
l’existència i experiència en la prestació de diversos serveis en benefici dels municipis
del Moianès per part de l’esmentat consorci converteix aquest en l’instrument idoni per
a l’acompliment d’aquesta col·laboració, es considera com a millor forma de
col·laboració la integració de la Diputació a l’esmentat Consorci.
3. L’esmentada integració es considera sostenible en termes d’eficiència econòmica, ja
que no representa la constitució d’un nou ens, sinó la potenciació d’un d’existent i
tampoc comportarà, d'acord amb els pactes d'aquest conveni, una assignació
addicional de recursos per part de la Diputació.
4. Els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i l’article
108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim jurídic, contingut i
procediment dels convenis de col·laboració.
5. No obstant això:
Mitjançant Decret de la Presidència núm. 1390/15, de 27.2.2015, ha estat aprovada la
liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014, la
qual reflecteix l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit
d’endeutament, però no així de la regla de despesa.
Conseqüentment cal aprovar un Pla economicofinancer, assumpte aquest que és
previst sotmetre al mateix Ple al qual s’eleva el present Dictamen. Aquest Pla planteja
la incorporació de la Diputació de Barcelona al Consoci del Moianès.
Sobre la base de l’aprovació d’aquest Pla per la Direcció General de Política Financera
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, es podrà
produir la incorporació, tot resolent els impediments que es contenen en la disposició
addicional novena, apartat 1, de la LBRL, sobre la participació en nous organismes,
entitats, societats, consorcis, fundacions, i altres ens.
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En conseqüència, en ús de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència, a
proposta de la directora de Serveis de Suport a la Coordinació General, eleva al Ple,
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració institucional entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en
representació dels municipis i els consells comarcals que en formen part, per a
promoure la integració de la Diputació de Barcelona al Consorci previs els tràmits
legals oportuns, i, especialment, pel que fa a l’aprovació per part de la Direcció
General de Política Financera del Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya del pla econòmic - financer de la Diputació de Barcelona, el
text literal de la qual és el següent:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI PER A LA
PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
INTERVENEN:
D’una part la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada pel
seu president, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa
1/2015 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 13 de gener de 2015;
assistit pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre
delegació de funcions de la Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
De l'altra part, el CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
representat pel seu president, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, en virtut de les facultats
que li atorguen els articles 15 i 16.1 dels Estatuts del Consorci, publicats al BOPB de 22 de
juny de 2006 (modificats per acord de la Junta General del Consorci de 13 de setembre i
publicada la modificació al BOPB de 23 de maig de 2013).
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès és un ens consorciat públic que
té com a objectiu general dinamitzar econòmicament el Moianès i promocionar el territori
com un lloc atractiu per visitar i residir, generant noves iniciatives empresarials i nous llocs
de treball, un creixement econòmic sostenible, respectant el medi natural, refermant la
identitat col·lectiva dels seus habitants i la seva qualitat de vida.
II. Formen part del consorci: l’Ajuntament de Calders, l’Ajuntament de Castellcir,
l’Ajuntament de Castellterçol, l’Ajuntament de Collsuspina, Ajuntament de L’Estany
Ajuntament de Granera, l’Ajuntament de Moià, l’Ajuntament de Monistrol de Calders,
l’Ajuntament de St. Quirze Safaja, l’Ajuntament de Sta. Maria d’Oló, el Consell Comarcal del
Bages, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Associació de Serveis Turístics del
Moianès.
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III. D’acord amb el seu objecte el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, té
entre les seves finalitats:
-

-

Promocionar el destí turístic “El Moianès” i posicionar-lo dins del turisme d’interior i crear
una oferta turística de qualitat amb la rendibilització dels recursos turístics existents al
territori.
Fomentar l’ autoocupació i la cultura emprenedora
Millorar la competitivitat del teixit empresarial amb l’assessorament de les empreses
existents
Fomentar l’ocupació
Millorar la qualificació dels recursos humans
Actuar en els àmbits necessaris per cobrir les necessitats de caire econòmic i social que
requereixin d’una actuació mancomunada, que suposin una millora dels criteris d’eficàcia
i eficiència en la prestació dels serveis.

I d’acord amb això el Consorci ve prestant en benefici dels ens consorciats diferents serveis
en l’àmbit de la ocupació i la orientació laboral, el foment de l’emprenedoria i l’empresa i la
competitivitat del teixit empresarial, la formació i l’educació, la dinamització turística i
comercial, l’habitatge i l’atenció a la diversitat i a les persones nouvingudes, fomentat la
convivència i la cohesió social, la dinamització comunitària, així com en general tots aquells
relacionats amb el suport tècnic als ajuntaments del Moianès en els esmentats àmbits.
IV. La Diputació de Barcelona té entre les competències que li reconeix la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el foment, o en el seu cas la coordinació, de
la prestació unificada de serveis dels municipis del seu àmbit territorial i la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social del seu territori -article 36.1 c) i d)-.
Amb aquesta finalitat la Diputació ve col·laborant amb els municipis i les comarques del seu
territori per assolir la garantia dels principis de solidaritat i equilibri intermunicipal que
propugnen els articles 42 i 46 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
V. L'actual escenari d'adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de desembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, per part del
consorci i els municipis que en formen part i la necessitat de garantir la prestació del serveis
que el Consorci presta pels municipis que en formen part fa necessària una estreta i
decisiva col·laboració de la Diputació per tal de contribuir a la seva continuïtat.
Atenent per tant a l’interès dels ajuntaments i consells comarcals que formen part del
consorci i de la Diputació de Barcelona per unir esforços i compartir recursos entre ells
d’acord amb el dret que els reconeix l’article 10.1 de la Carta Europea de l’Autonomia Local i
l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i considerant que l’existència i
experiència en la prestació de diversos serveis en benefici dels municipis del Moianès per
part de l’esmentat consorci converteix aquest en l’instrument idoni per a l’acompliment
d’aquesta col·laboració, es considera com a millor forma de col·laboració la integració de la
Diputació a l’esmentat Consorci.
VI. L’ementada integració es considera sostenible en termes d’eficiència econòmica, ja que
no representa la constitució d’un nou ens, sinó la potenciació d’un d’existent i tampoc
comportarà d'acord amb els pactes d'aquest conveni una assignació addicional de recursos
per part de la Diputació.
VII. La minuta de conveni ha estat aprovada per acord ............... de la Diputació de
Barcelona de data .... de ... de 2015.
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En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest acte i
de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració institucional entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en representació dels municipis i
els consells comarcals que en formen part, amb la voluntat de promoure la integració de la
Diputació de Barcelona al Consorci previ compliment dels tràmits legals oportuns, i,
especialment, pel que fa a l’aprovació per part de la Direcció General de Política Financera
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya del pla
econòmic – financer de la Diputació de Barcelona.
Segon. Objectiu
L’objectiu que ambdues parts cerquen és el d'unir esforços per a la coordinació i la prestació
unificada de serveis dels municipis que formen part del consorci i la cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social del seu territori.
Tercer. Compromisos de les parts
Per a l’assoliment dels objectius del conveni, les parts es comprometen a col·laborar adquirint
els compromisos següents:
a) Per part de la Diputació de Barcelona, en cas que s’hagin complert els tràmits legals
oportuns, i, especialment, pel que fa a l’aprovació per part de la Direcció General de Política
Financera del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya del
pla econòmic–financer de la Diputació de Barcelona:
-

-

Promoure la integració de la Diputació en el Consorci per a la promoció dels municipis
del Moianès i fer-la efectiva en un termini màxim de tres mesos de la signatura d'aquest
conveni.
Vehicular les ajudes i programes de suport municipal i comarcal que la Diputació atorgui
en l’àmbit de les competències del consorci, sempre que es donin les condicions
necessàries, a través d’aquest una vegada la Diputació en formi part, sens perjudici que
la Diputació en exercici de les seves funcions de cooperació municipal o comarcal pugui
també, els casos que així ho estimi convenient, establir una relació directa amb els
municipis o consells comarcals que formen part de consorci .

b) Per part del Consorci del Moianès, en cas que s’hagin complert els tràmits legals oportuns, i,
especialment, pel que fa al ja esmentat a la lletra a) d’aquest pacte:
-

Acceptar la integració de la Diputació en el consorci en el termes més amunt esmentats i
sol·licitar ratificació als ens consorciats.
Adaptar els estatuts del Consorci al model d’estatuts aprovats per la Diputació de
Barcelona pels ens adscrits al seu sector públic.
Modificar la representació en els seus òrgans de govern per tal que el consorci es pugui
adscriure al sector públic de la Diputació.
Actuar com a interlocutor amb la Diputació respecte a les ajudes i programes de suport
municipal i comarcal que la Diputació atorgui en l’àmbit de les competències del consorci
a través d’aquest.
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Quart. Assignació de recursos
La signatura d'aquest conveni i la integració de la Diputació, en cas que es donin totes les
condicions necessàries, al consorci no significarà en cap cas una assignació addicional de
recursos per part de la Diputació, sinó la vehiculació de les ajudes i programes de suport
municipal i comarcal que la Diputació atorgui en l’àmbit de les competències del consorci a
través d’aquest una vegada la Diputació en formi part. Tot això sens perjudici del que es
determina al pacte 3 a) in fine respecte a l'exercici de les competències de cooperació
municipal i comarcal per part de la Diputació.
Cinquè. Comissió de seguiment
Per al seguiment de les tasques acordades es constituirà una comissió de seguiment
integrada per dos representants de cadascuna de les parts:
- Dues persones seran designades pel President de la Diputació de Barcelona.
- Dues persones seran designades per la Comissió Executiva del Consorci.
Sisè. Durada del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà una durada màxima
de cinc anys.
A la finalització d'aquesta vigència ambdues parts i tenint en compte la realitat
administrativa, les responsabilitats i competències vigents en relació als serveis que els
municipis i el consells comarcals membres del consorci desenvolupen mitjançant aquest
ens, podran acordar-ne una pròrroga per un nou termini màxim de cinc anys, si valoren de
forma motivada la necessitat de mantenir la col·laboració institucional que es vehicula
mitjançant aquest conveni.
Setè. Causes de resolució del conveni
Seran causa d’extinció del present conveni:
- l’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni,
- el transcurs del termini previst.
- la transformació o dissolució del consorci
- l'aprovació de l'instrument legislatiu que permeti la creació d'una comarca en l'àmbit
territorial dels municipis que formen part del Consorci.
- les causes generals que contempla la legislació vigent.
Vuitè. Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
D’acord amb el caràcter administratiu del conveni, les qüestions litigioses que es produeixin
en la seva interpretació i compliment seran de coneixement i competència dels tribunals o
jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
I en prova de conformitat les parts signen en dos exemplars originals i a un sol efecte el
present conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.”
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Segon. NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la promoció dels municipis del
Moianès per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
6.- Dictàmens de dates 16 i 12 de març de 2015, respectivament, que proposen
aprovar dues modificacions de crèdit; la 7/2015, del Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2015 i la 3/2015 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Modificació de crèdit 7/2015
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per transferències de crèdit, suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del
pressupost 2015.
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.
Vista la disposició addicional novena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre,
de mesures de sostenibilitat financera de las comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic sobre el destí del superàvit de las entitats locals
corresponent a 2014.
Atès que, per tal de facilitar la gestió i el seguiment de les inversions qualificades com
sostenibles, es considera convenient consignar-les en aplicacions pressupostàries
específiques, que no vinculin amb els crèdits per a despeses d'altres aplicacions.
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.
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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.
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 7/2015 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2015, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit per un import total de divuit milions nou-cents noranta-sis mil
cinc-cents vint-i-dos euros amb noranta-set cèntims (18.996.522,97 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 2015 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2015 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.
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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.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
Modificació de crèdit 3/2015 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària
de l’exercici 2015
Vista la necessitat d’efectuar una modificació del pressupost de l’Organisme de Gestió
Tributària de l’exercici 2015.
Vist el Dictamen el qual proposa introduir a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
a la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic una disposició
transitòria que, amb caràcter excepcional per tot l’any 2015, suspengui la vigència de
l’apartat A1 De l’article 4 de l’ordenança, referit a la quota tributària a abonar per a la
recaptació voluntària.
Vist que existeix la necessitat d’incrementar la dotació de l’aplicació del pressupost
d’ingressos 932/32900 “Altres taxes per a la realització d’activitats de competència
locals. Taxa per a gestió voluntària ajuntaments” aplicant part del Romanent de
Tresoreria disponible per a despeses generals amb l’objectiu de compensar la
reducció d’ingressos.
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent.
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost.
Vist l’article 28.1.c dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, que estableix que
correspondrà al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels acords que facin
referència a les funcions d’aprovació i modificació del pressupost.
Vist el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost de l’Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) per a l’exercici 2015.
Vist l’àmbit d’aplicació subjectiu contingut a l'article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, que aquesta
modificació de crèdit manté la posició d'equilibri financer a que fa esment l'article 3.3
de dita Llei.
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions 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
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Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 3/2015 de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) de l’exercici 2015, per un import total de vint milions siscents mil euros (20.600.000,00 €), que es tramita entre les següents aplicacions:

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- 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 unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
7.- Dictamen de data 16 de març de 2015, que proposa restar assabentat de
l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 12 de març de 2015,
relatiu a la modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit pels
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants.
Vist que l’article 4.1 del vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de
Barcelona estableix que la Junta de Govern fixarà en funció de les circumstàncies
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dels mercats financers i la conjuntura econòmica l’import màxim del crèdit a
sol·licitar per cada entitat i any, el tipus d’interès dels préstecs, els criteris per a la
concessió dels crèdits, el sistema de lliurament i el termini i sistema d’amortització.
Vist que l’article 4.2 de l’anterior Reglament determina que un cop aprovades
aquestes condicions, es donarà compte al Ple i es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Vist l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015), el President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, règim intern i noves tecnologies té atribuïda la competència de formular
propostes.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de Diputació de Barcelona, que
elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Únic.- RESTAR ASSABENTAT del dictamen aprovat per la Junta de Govern en
data 12 de març de 2015, relatiu a la modificació de les condicions dels préstecs de
la Caixa de Crèdit pels ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (ref.
Reg AJG 114/2015), el text íntegre del qual és el següent:
“1. Antecedents
L’article 4 del Reglament de la Caixa de Crèdit aprovat pel Ple de data 22/12/2011 (BOPB
d’1 de març 2012), estableix que la Junta de Govern ha de fixar les condicions dels crèdits
relatives a l’import màxim anual, l’interès i el sistema de lliurament i d’amortització.
D’acord amb aquesta previsió, la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de març
de 2012 va fixar en 175.000 el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i any.
2. Proposta i justificació
Dins de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona existeixen 94 municipis amb una
població inferior a 1000 habitants que comprenen un total de 36.346 persones.
En un moment com l’actual on les dificultats econòmiques, polítiques i socials aconsellen
adoptar mesures adequades i eficients per a donar resposta a les necessitats dels
governs locals, esdevé cabdal que una institució com és la Diputació de Barcelona treballi
per establir un marc idoni per a garantir l’equilibri territorial i garantir la prestació adequada
dels serveis públics locals en el seu àmbit territorial i especialment en els petits municipis.
En aquest sentit, es proposa mantenir, amb caràcter general, el límit de 175.000 EUR
excepte per aquells municipis amb una població inferior a 1000 habitants que podran
superar aquest límit fins cobrir les seves necessitats de finançament. Així mateix es manté
el tipus d’interès, vigent actualment, per a totes les operacions de crèdit.
L’import màxim del crèdit concret a concedir vindrà limitat també, cas d’inversions, pel cost
d’execució final d’aquestes. En les noves operacions relacionades amb plans de
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sanejament, aquest límit no podrà superar l’import previst en l’aprovació del pla i el seu
termini d’amortització vindrà limitat per l’aprovat al propi pla.
Vistos els articles 4.1 i 9.1 del vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de data
1/3/2012), pel qual la Junta de Govern és l’òrgan competent per fixar les condicions dels
crèdits, el moment del seu lliurament i el seu fraccionament, així com la forma
d’acreditació dels requeriments exigits en relació amb la inversió finançada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap sotasignat
proposa al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
“Primer.- Fixar les condicions dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona de la manera següent:
-

L’import a sol·licitar per ens beneficiari i any serà com a màxim de 175.000 EUR
excepte per als municipis menors de 1000 habitants que podran superar aquest límit i
podran sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament.

-

El tipus d’interès dels crèdits serà del 0% anual.

Segon.- Establir com a criteris per a la concessió del crèdit i el sistema de lliurament els
següents:
-

-

En el cas d’inversions, es lliurarà la totalitat a l’ens beneficiari un cop s’acrediti
l’adjudicació de les obres o l’adquisició dels béns a finançar. L’acreditació es realitzarà
mitjançant un certificat de contractació o d’adquisició expedit pel funcionari públic
competent. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades amb un pla de
sanejament, el crèdit es lliurarà en la seva totalitat un cop signat el conveni regulador
corresponent.
En les inversions, el conjunt del finançament, inclòs el crèdit lliurat, no superarà el cost
d’execució de la inversió. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades amb un
pla de sanejament, l’import del crèdit no superarà el previst en l’aprovació del pla.

Tercer.- Disposar que el termini d’amortització dels crèdits per a inversions serà de 10
anys, cas d’obres, instal·lacions i adquisició de béns immobles, i de 5 anys per a les
inversions en béns mobles. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades amb un
pla de sanejament, el termini d’amortització serà el fixat al pla.
Quart.- Disposar que el període de càlcul de les quotes anuals anirà del 1r de juliol al 30
de juny següent i que el període de pagament de les anualitats serà de l’1 de juliol fins al
30 de setembre de cada any. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades amb un
pla de sanejament, cas que tinguin fixada una data d’amortització total, aquesta serà la
data per al càlcul de la quota de l’última anualitat, així com la data del seu pagament.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’acord amb el que
disposa l’article 4.2 del Reglament de la Caixa de Crèdit.
Sisè.- Donar compte al Ple de la Corporació, en la propera sessió que se celebri, per al
seu coneixement i efectes.”
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La Presidència cedeix l’ús de la paraula al President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Sr. Rossinyol, qui diu: En relació amb
aquest punt, em permetran que faci una breu explicació, que crec que es mereix
bàsicament perquè diu qui són els destinataris. El punt proposa una modificació de les
condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit Local per als ajuntaments inferiors a mil
habitants; modificació que consisteix, bàsicament, en l’eliminació del topall de 175.000
euros/any de crèdit per als ajuntaments inferiors a mil habitants, 94 municipis, que
aglutinen 36.346 habitants, els quals, per les seves reduïdes dimensions, poden
realment tenir greus problemes a l’hora d’accedir a qualsevol tipus de préstec per fer
inversions. Tenint en compte la quantitat, el límit que la llei imposa a aquests
municipis, creiem que la Diputació té capacitat sobrada per poder atendre qualsevol
inversió que hagin d’afrontar aquests municipis. D’aquí ve la decisió d’eliminar aquest
topall per a aquests municipis i amb això es reforça, potser es porta a un bon extrem,
la funció de la Diputació de Barcelona de donar suport als municipis, en aquest cas,
als més petits de tots.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres votem favorablement aquest punt
i, efectivament, tal com s’acaba d’explicar, valorem positivament aquesta mesura,
dintre de la Caixa de Crèdit, com un instrument de cooperació local. Ens sembla bé
que es tingui cura dels municipis més petits en població, que moltes vegades tenen
dificultats per poder finançar-se adequadament, i el fet que s’aixequi aquest límit que hi
havia i es pugui ampliar l’import del crèdit sol·licitat pels ajuntaments amb finalitats
d’inversió, inversió pròpiament dita i plans de sanejament, ens sembla bé. L’afectació
territorial potser és gran, 1/3 dels municipis i el 0,5% de la població, i creiem que, tot i
que valorem positivament aquest pas endavant amb municipis de menys de mil
habitants, es podria també reflexionar sobre municipis una mica més grans, però que
continuen essent molt petits i tenen els mateixos graus de dificultat en el tema del
finançament. A vegades, aquesta és una línia fina i difícil de definir. No es pot anar
sumant més, més i més, però la diferència entre els de mil i dos mil habitants és
francament imperceptible i, per tant, tot i que valorem molt positivament aquesta
proposta, també creiem que ve a suplir la manca de finançament per a inversions del
PUOSC. Creiem que cal fer, al cap i a la fi, una reflexió per pensar com es pot
replantejar el sistema de finançament local a través de les diferents administracions
que hi participen.
I el Ple en resta assabentat.
8.- Dictamen de data 12 de març de 2015, que proposa restar assabentat dels
pressupostos per a 2015 dels Consorcis adscrits al sector públic de la Diputació
de Barcelona.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local en la seva Disposició final segona, modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en el sentit de incloure una nova disposició addicional, la vintena, amb la redacció
següent:
«Disposició addicional vintena. Règim jurídic dels consorcis.
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1. Els estatuts de cada consorci han de determinar l’Administració pública a què
està adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que
preveuen els apartats següents.
2. D’acord amb els següents criteris de prioritat, referits a la situació el primer dia de
l’exercici pressupostari, el consorci queda adscrit, en cada exercici pressupostari i
per tot aquest període, a l’Administració pública que:
a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern.
b) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans
executius.
c) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal
directiu.
d) Disposi de més control sobre l’activitat del consorci a causa d’una normativa
especial.
e) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de
govern.
f) Financi en més d’un cinquanta per cent o, si no, en una mesura més gran
l’activitat duta a terme pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons
patrimonial com el finançament concedit cada any.
g) Tingui el percentatge més gran de participació en el fons patrimonial.
h) Tingui un nombre d’habitants o una extensió territorial més grans depenent de
si els fins definits a l’estatut estan orientats a la prestació de serveis, a les
persones, o al desenvolupament d’actuacions sobre el territori.
3. En el supòsit que participin en el consorci entitats privades sense finalitat de
lucre, en tot cas el consorci ha d’estar adscrit a l’Administració pública que resulti
d’acord amb els criteris que estableix l’apartat anterior.
4. Els consorcis han d’estar subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i
control de l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense perjudici de la seva
subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una
auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de
l’Administració a què s’hagi adscrit el consorci. Els consorcis han de formar part
dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de l’Administració pública
d’adscripció. «
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny
de 1996, format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i
altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment tindran
la mateixa consideració de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les
normes d’aquesta Llei.
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Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de data 5 de desembre de 2014 (D 11587/14) es va aprovar la relació
d’actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en
la que hi figuren els Consorcis següents:

Codi
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denominació
C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de la Colònia Güell
C. de Comunicació Local
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Textil
C. del Parc de la Serralada Marina
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORDS
Únic.- RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2015, dels Consorcis adscrits
al sector públic de la Diputació de Barcelona que formen part dels pressupostos de la
Diputació de Barcelona.

Codi

Denominació

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. Centre de Cultura Contemporània de . Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de la Colònia Güell
C. de Comunicació Local
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Textil
C. del Parc de la Serralada Marina
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat

I el Ple en resta assabentat.
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Pressupost 2015
(import en Euros)
26.821.127,18
391.020,00
9.351.400,00
717.339,62
214.395,00
6.121.903,00
193.950,00
3.100,00
552.833,15
2.021.409,00
939.950,00
684.732,68
292.322,13
773.671,70
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Oficina de Patrimoni de Gestió Immobiliària
9.- Dictamen de data 3 de març de 2015, que proposa aprovar l’adscripció de la
finca Can Falç de Mar, situada al Passeig de la Ribera, núms. 12-14, de Sitges, a
favor del Consorci del Patrimoni de Sitges.
1. Antecedents
La Diputació de Barcelona és propietària de la finca nomenada Can Falç de Mar,
ubicada al Passeig de la Ribera, 12-14 de Sitges, la qual li pertany per donació
onerosa segons resulta de l’escriptura autoritzada en data 29 de desembre de 1986
pel Notari de Barcelona senyor M.R.G., efectuada per part de les senyores R. i J.D.C.
Aquesta finca consta donada d’alta a l’inventari de la Diputació de Barcelona, amb els
codis d'actiu F001061, a nivell d’edifici, i F000123 a nivell del terreny, amb la
naturalesa jurídica de bé patrimonial.
La finca consta inscrita com la finca XXX, foli XXX del llibre XXX, volum XXXX del
Registre de la Propietat de Sitges, amb una superfície registral de 1.001 m2 de sòl i
1.643 m2 de superfície construïda. La finca es troba lliure de càrregues i ocupants.
La finca té la referència cadastral XXX amb una superfície construïda de 1.641,00 m2 i
una superfície del sòl de 977,00 m².
2. Sol·licitud
Amb data 16 de febrer de 2015 mitjançant escrit de la senyora Vinyet Panyella
Balcells, Directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, s’ha sol·licitat la seva
adscripció del referit immoble, en el mateix règim funcional que en el seu moment ho
van ser el Museu Maricel, el Museu Romàntic de Can LLopis, Can Xicarrons / Can
Rocamora i l’edifici del Sarcòfag del Racó de la Calma, tots edificis propietat de la
Diputació de Barcelona.
Des del Consorci del Patrimoni de Sitges s’indica que s’ha dotat per part de la
Diputació de Barcelona de pressupost al Consorci per a la redacció de l’avantprojecte
de rehabilitació i ús de la finca.
El Consorci fonamenta aquesta sol·licitud en la voluntat implícita de les germanes
Dalmau i les seves disposicions testamentàries que genèricament manifestaren la
voluntat de preservació i conservació d’aquest patrimoni de la Vila de Sitges, aspecte
que sembla interpretar-se a l’escriptura de revelació de confiança de la senyora
Josefina de Dalmau de data 2 de maig del 2001, on s’assenyala la voluntat de
mantenir conjuntament la casa i el mobiliari.
El Consorci posa de manifest a la sol·licitud que es fa avinent la realització d’un
projecte de rehabilitació, adequació d’ús públic, museïtzació i centre cultural de la finca
per tal d’aturar el seu deteriorament.
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Els objectius assenyalats per part del Consorci per la finca de Can Falç són:
- Restauració Integral de l’edifici
- Conservació integral de la planta noble
- L’adequació per a ús cultural i patrimonial amb destinació al poble de Sitges i al
turisme cultural.
- L’oferta d’un pol de difusió i activitats sobre Sitges i la seva història amb
projecció internacional.
Des del Consorci del Patrimoni de Sitges es proposa que els usos i continguts de Can
Falç siguin principalment els propis d’un centre cultural i patrimonial d’utilització múltiple.
A la sol·licitud s’assenyala que amb el pressupost actual del Consorci per l’any 2015
no es poden fer-se càrrec de les tasques de manteniment i proposen que enguany es
continuïn portant des de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
La Diputació de Barcelona, històricament, ha mantingut una vinculació molt important
amb la Vila de Sitges, i a nivell patrimonial la seva actuació ha estat intensa sent
palesa en la posada a disposició de diferents immobles propietat de la Diputació
existents en aquest municipi.
El 23 de desembre de 1994 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges van
constituir el Consorci del Patrimoni de Sitges amb l’objecte de preservar i conservar el
patrimoni històric, artístic i cultural d’aquest municipi. Amb aquesta finalitat la Diputació
de Barcelona va cedir els immobles esmentats, mentre que el museu Cau Ferrat va
ser aportat per l’Ajuntament.
El Consorci del Patrimoni de Sitges és una entitat administrativa de caràcter local que
gestiona conjuntament els museus de la Vila de Sitges i el Palau Maricel i té per
objecte la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni històric,
artístic i cultural de Sitges, i el coneixement de l’art en general, així com la gestió del
equipaments adscrits i la prestació dels serveis propis d’aquest àmbit.
3. Situació de la finca
Des de la mort de la darrera propietària, la Sra. J.D.C. al 5 de novembre de 2000 i fins
a l’actualitat, la Diputació de Barcelona ha mantingut la casa tancada sense cap ús
concret, pendent de que es determinés el seu destí, realitzant-se un servei de
manteniment preventiu i correctiu, així com un servei de neteja periòdic de la finca. Per
tal de garantir l’estabilitat estructural han estat realitzant-se diferents obres de
reparació, manteniment i conservació de la casa. Actualment la Corporació no té
previst destinar aquesta finca a cap dels usos propis per als serveis que presta.
4. Condicions de l’adscripció
La finca de Can Falç es cedeix per a la seva adscripció, en les mateixes condicions
que la resta d’edificis ja cedits per la Diputació de Barcelona i adscrits al Consorci del
Patrimoni de Sitges. El Règim patrimonial, pressupostari i finançament resta regulat en
els articles 41 i següents dels Estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges.
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La vigència de l’adscripció ho serà pel temps de duració del Consorci del Patrimoni
Sitges.
D’acord amb la sol·licitud del Consorci del Patrimoni de Sitges, i vist que pel 2015
aquest no disposa de pressupost destinat al manteniment de la finca, tasques de
manteniment així com les despeses que es generin com a conseqüència de la gestió
de l’edifici durant l’any 2015, i en concret les derivades del seu manteniment i
conservació, subministraments d’aigua i llum, així com els impostos que es derivin,
seran a càrrec del pressupost vigent de la Diputació de Barcelona.
El Consorci del Patrimoni de Sitges promourà la restauració integral de l’edifici, i en
especial es tindrà cura de les pintures murals i dels elements arquitectònics amb valor
històric.
La finca es destinarà per a un ús públic, de caràcter museístic com a centre cultural
per a la Vila de Sitges.
En el moment d’acabament de l’adscripció d’aquest immoble, revertirà a la Diputació
de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades,
restant obligat el Consorci del Patrimoni de Sitges a la seva restitució en adequat estat
d’ús incloses les instal·lacions, i d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents
en aquell moment.
5. Règim jurídic
- Llei de Bases 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, art.
5, 10 i 55 d) (en endavant LBRL).
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques: art. 8.1 73 al 81 (en endavant LPAP).
- 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 144, 203, 219 (en endavant
TRLMRLC).
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel D 179/1995,
de 13 de juny: art. 321 (en endavant ROAS).
- Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre: article 8.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del
model normal de comptabilitat local.
L’article 5 de la LBRL disposa que les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns.
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L’article 55, lletra d), de l’esmentada llei, també disposa en quan a les relacions
recíproques entre les diferents administracions que aquestes hauran de prestar, en el
seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres administracions
puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb els
articles 5 i 10 de la mateixa norma i en relació, així mateix, amb l’art. 144 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el TRLMRLC.
L’article 321 del ROAS disposa que els béns adscrits als consorci mantindran la seva
qualificació originària i que les facultats de disposició estaran limitades a les finalitats
estatutàries.
Els articles 8.1, i 73 al 81 de la LPAP, normativa no bàsica, juntament amb els art. 203 i
219 del TRLMRLC, i l’article 8 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
pel que fa als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials.
En relació amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la
instrucció del model normal de comptabilitat local, les adscripcions i les cessions d’ús
gratuïtes estan regulades per la norma 19a de les normes de reconeixement i valoració,
adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets, la Diputació de Barcelona,
com entitat cedent haurà de realitzar la corresponent operació patrimonial tenint en
compte les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona que s’adjunten a
l’ANNEX, així com els ajustaments comptables que puguin ser necessaris. Val a dir que
la dita norma 19a distingeix entre entitats dependents i entitats entre les que no existeix
relació de dependència. I el cert és que el Consorci del Patrimoni de Sitges no és, en
puritat, una entitat dependent però tampoc és aliena a la Diputació de Barcelona, sinó
vinculada. En rigor, a més d’estar participada per aquesta Corporació, es troba adscrita
a ella i forma part del seu sector públic. Sobre la base d’aquesta relació especial es
considera que la figura a aplicar és la de l’adscripció del bé al Consorci.
6.

Òrgan d’aprovació

En tractar-se d’un expedient d’adscripció, la competència per a la seva aprovació
correspon al ple per majoria simple en ser la durada superior a quatre anualitats i no
haver estat objecte de delegació específica en cap altre òrgan, tot això com expliquen
els apartats 3.2.f) i 14.7.a.1) de la Refosa 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i
publicada al BOPB de 13 de gener de 2015.
7.

Motivació

Un dels principals objectius, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de
Règim local confereix a les Diputacions és cooperar a la prestació satisfactòria de
serveis i activitats per part dels municipis de la província, donant suport en tot allò que
els calgui.
La Corporació ha vingut duent a terme tasques de suport i col·laboració amb diverses
entitats locals per a la consecució de finalitats d’interès comú, que s’han fet paleses en
nombrosos acords, i que continuant en aquesta mateixa línia, és considera convenient
que la Diputació de Barcelona buscant una rendibilitat social, doni suport a la proposta
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del Consorci del Patrimoni de Sitges per tal de revitalitzar la finca per aprofitament de
la Vila de Sitges, mitjançant l’inici de l’expedient de cessió d’ús gratuïta indefinida de la
finca de Can Falç al Consorci del Patrimoni de Sitges.
Amb aquesta proposta es continua amb el procés de cessió de immobles per usos
socials per part de la Corporació a la Vila de Sitges, alhora que es rendibilitza patrimoni
ja que la Diputació de Barcelona no té previst fer ús d’aquesta casa per a desenvolupar
cap de les seves finalitats, i no és necessària per un ús general o servei públic.
Per tot l’exposat, amb aquesta proposta per aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona per majoria simple, d’adscripció, que d’acord amb l’art. 44 dels Estatuts del
Consorci del Patrimoni de Sitges ho serà pel temps de duració del Consorci, es
compleix amb els principis relatius al règim jurídic dels béns patrimonials de rendibilitat
social i explotació del patrimoni.
Vist a la Memòria justificativa del Director de Serveis de Planificació Econòmica i l’Informe
Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, tots dos del 2 de març de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ Informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’aprovació dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adscripció de la finca de Can Falç de Mar situada al Passeig de
la Ribera 12-14 de la Vila de Sitges, propietat de la Diputació de Barcelona, a favor del
Consorci del Patrimoni de Sitges amb les següents condicions:
- La vigència de l’adscripció de la finca de Can Falç ho serà pel temps de duració del
Consorci del Patrimoni Sitges, en les mateixes condicions que la resta d’edificis ja
cedits per la Diputació de Barcelona i adscrits al Consorci; i el seu règim
patrimonial, pressupostari i finançament restarà regulat en el disposat en els articles
41 i següents dels Estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges.
- Les tasques de manteniment així com les despeses que es generin com a
conseqüència de la gestió de l’edifici durant l’any 2015, i en concret les derivades del
seu manteniment i conservació, subministraments d’aigua i llum, així com els impostos
que es derivin, seran a càrrec del pressupost vigent de la Diputació de Barcelona.
- El Consorci del Patrimoni de Sitges promourà la restauració integral de l’edifici, i en
especial es tindrà cura de les pintures murals i dels elements arquitectònics amb
valor històric.
- La finca es destinarà per a un ús públic, de caràcter museístic com a centre cultural
per a la Vila de Sitges.
Segon.- DETERMINAR que l’adscripció a efectes comptables, es realitza d’acord
amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a de la instrucció de
Comptabilitat de l’Administració Local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial, d’acord amb
les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona que s’adjunten a
l’ANNEX, així com els ajustaments que puguin ser necessaris.
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Tercer.- FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies per a la formalització i signatura de qualsevol document que puguin
derivar-se dels presents acords.
Quart.- DECLARAR, d’acord amb el disposat a l’article 21.3 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, I L’ART. 50.1 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret
336/1988 de 17 d’octubre, si aquest béns no es destinen a la finalitat prevista,
revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al President del Grup d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, Sr. Funes, qui diu: Només per fer un
petit comentari. Hi donem suport, evidentment, però ja que acaba el mandat i potser no
tindrem cap oportunitat de tornar a comentar-ho la Diputació té a Sitges unes peces
patrimonials i potser toca, de cara al proper mandat, estudiar, entre altres coses, el
trasllat del CEM a un altre lloc. Aprofitem l’avinentesa, però pensem que seria
interessant, de cara al proper mandat, reubicar el CEM, la peça pitjor ubicada a Sitges.
Podríem ubicar-la a un lloc més cèntric i crec que la majoria dels grups municipals de
Sitges hi estaria d’acord. Per tant, tocaria fer això de cara al proper mandat.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
Intervenció General
10.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 1390/15 de data 27 de
febrer de 2015, que aprovà la liquidació del Pressupost General de la Diputació
de Barcelona de l’exercici 2014, així com el 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 86 de les d’Execució del
Pressupost 2014, 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, Organisme de Gestió
Tributària, Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes, informades per les
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel
President de la Diputació.
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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, sostenibilitat financera i regla de la despesa, 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 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015,
publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament.
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 2014, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i
per les dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària,
Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes. Les magnituds bàsiques
obtingudes dels estats comptables de les liquidacions d’aquest exercici són les que es
recullen en els quadres de les pàgines que segueixen:
Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2014
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

a. Operacions corrents
b. Altres operacions

Drets reconeguts
nets

no

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

660.936.502,08
3.559.624,16

Obligacions
reconegudes
netes
466.694.940,96
136.638.120,81

664.496.126,24
21.907.266,29
57.806.000,00
744.209.392,53

603.333.061,77
22.707.165,42
85.165.066,68
711.205.293,87

Ajustaments

Resultat
pressupostari

33.004.098,66

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

172.065.884,55
9.410.390,42
1.751.991,73

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

212.728.381,90
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports de l’any

Imports de l’any anterior

1. (+) Fons líquids

392.347.790,17

283.694.269,60

2. (+) Drets pendents de cobrament

101.187.751,38

183.804.833,73

- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

22.533.403,66
32.764.887,36
45.961.845,16
72.384,80

3. (-) Obligacions pendents de pagament

25.498.830,85
112.441.358,59
45.865.966,26
1.321,97

52.621.095,05

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

3.269.598,52
307.497,87
49.045.850,47
1.851,81

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-IIIII)
1) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i
afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
disponible ( 1 – 2 ):

58.257.691,54
8.829.745,15
162.497,05
49.266.485,27
1.035,93

440.914.446,50

409.241.411,79

4.595.129,20
13.336.518,28

6.941.110,08
21.298.694,54

422.982.799,02

381.001.607,17

436.319.317,30
386.041.285,67
50.278.031,63

Liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre
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
L’EXERCICI
Ajustaments:

DE

Drets
reconeguts
nets
16.630.862,04
206.636,41
16.837.498,45
10.336,93

Obligacions
reconegudes
netes
17.074.682,00
588.171,60
17.662.853,60
33.344,47

16.847.835,38

17.696.198,07

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

Ajustaments

Resultat
pressupostari
-443.819,96
-381.535,19
-825.355,15
-23.007,54
-848.362,69

857.164,51
185.484,14
24.376,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

169.909,21
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

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 anterior

3.365.541,01

4.079.386,67

443.579,19

419.351,04

368.495,54
47.567,77
27.515,88

3. (-) Obligacions pendents de pagament

17.103,16
345.181,15
57.066,73

1.301.591,92

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

885.053,91
221,57
416.316,44

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

1.142.846,74
709.535,08
433.311,66

2.507.528,28

3.355.890,97

44.210,12
16.077,08

118.136,13
50.925,45

2.447.241,08

3.186.829,39

2.463.318,16
1.146.013,73
1.317.304,43

Liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’Organisme de Gestió Tributària
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
L’EXERCICI
Ajustaments:

Drets
reconeguts
nets
47.885.964,00

DE

47.885.964,00
35.717,00

Obligacions
reconegudes
netes
39.862.308,04
889.234,08
40.751.542,12
107.676,00

47.921.681,00

40.859.218,12

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals

Ajustaments

Resultat
pressupostari
8.023.655,96
-889.234,08
7.134.421,88
-71.959,00
7.062.462,88

1.505.123,21

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

1.505.123,21

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

8.567.586,09
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

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

50.787.797,18

997.582,86

8.604.285,43

33.609,96
64.453,76
899.519,14

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

Imports any anterior

74.081.747,55

36.465,88
39.616,31
8.528.203,24

24.210.639,44

15.583.754,52

1.464.443,31

1.745.188,76

22.746.196,13

13.838.902,25
336,49

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

50.868.690,97

43.808.328,09

23.484,62

16.494,06

50.845.206,35

43.791.834,03

50.845.206,35
3.734.589,17
47.110.617,18

Liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’Organisme autònom Fundació Pública
Casa de Caritat
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

Drets
reconeguts
nets
137,67

Obligacions
reconegudes
netes

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
137,67
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
137,67
L’EXERCICI
Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals

Ajustaments

Resultat
pressupostari
137,67

137,67

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

137,67
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids

Imports any anterior

287.192,63

287.054,96

287.192,63

287.054,96

287.192,63

287.054,96

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

287.192,63
-287.192,63

PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’Organisme autònom
Patronat d’Apostes
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
Ajustaments:

Drets
reconeguts
nets
2.415.930,58
2.415.930,58
1.375,00

Obligacions
reconegudes
netes
3.009.423,52
25.633,30
3.035.056,82
9.600,00

2.417.305,58

3.044.656,82

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

Ajustaments

Resultat
pressupostari
-593.492,94
-25.633,30
-619.126,24
-8.225,00
-627.351,24

1.250.000,00
1.250.000,00
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

622.648,76

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids

1.174.777,88

2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

1.822.422,29

246.504,14

253.878,78

169.526,50

182.433,88

76.977,64

71.444,90

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

Imports any anterior

220.954,24

248.937,42

47.073,02

34.698,20

173.881,22

214.239,22

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

1.200.327,78

1.827.383,65

1.200.327,78

1.827.383,65

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
1) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i
afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
disponible ( 1 – 2 ):

1.200.327,78
-1.200.327,78

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, Organisme de Gestió Tributària, Fundació
Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de
despesa, 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,
el qual reflecteix l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit
d’endeutament, però no així de la regla de despesa.
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Quart.- INICIAR ELS TRÀMITS per a l’elaboració d’un pla econòmic financer a
l’objecte d’assolir el compliment de totes les regles fiscals dintre del present exercici
pressupostari, i sotmetre’l a l’aprovació del Ple de la Corporació i, posteriorment, del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, tot plegat
d’acord amb el procediment establert en l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com allò que disposa
l’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECF/138/2007, de 27 d’abril.
Cinquè.- 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 de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.
I el Ple en resta assabentat.
11.- Dictamen de data 12 de març de 2015, que proposa aprovar el pla econòmic i
financer elaborat a l’objecte d’assolir el compliment de totes les regles fiscals
dintre del present exercici pressupostari, d’acord amb el procediment establert
en l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
La Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF),
de 27 d'abril, en el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran
d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat
nacional (SEC), entès per als ens considerats com administracions públiques, no de
mercat, com una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o
societats, considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer.
Per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la regla de la
despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any actual
respecte de la de l’any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de
recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser superior a la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia
espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en la fase de liquidació del
pressupost i en termes consolidats.
Finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les
despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts.
El President de la Corporació, en data 27 de febrer, va aprovar la liquidació dels
pressupostos de l’exercici 2014 corresponents a la Corporació i els dels seus
organismes autònoms, ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació
Pública Casa Caritat. Així mateix, en el mateix expedient, i en compliment del Real
Decret 1463/2007, de 2 de novembre que va aprovar el reglament de
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats
locals, la Intervenció General va elaborar un informe en el que s’avaluà l'acompliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, així com la regla de la
despesa. Els càlculs en qüestió es realitzaren en termes consolidats, un cop deduïdes
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les transferències internes entre els ens que integren el sector públic de la Corporació.
La consolidació assenyalada va contemplar totes les entitats considerades
administracions públiques, no de mercat, en base a les respectives liquidacions o dels
estats comptables d’aquell exercici, i, en el seu defecte, els estats d’execució
corresponents al quart trimestre de 2014.
El resultat de l’avaluació, contingut en l’informe de la Intervenció General anteriorment
esmentat, va posar de manifest, pel que fa a les entitats considerades administracions
públiques, no de mercat, l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit
d’endeutament, però no així el de la regla de la despesa. Pel que fa a l’entitat
considerada de mercat, Patronat d’Apostes, l’informe posava de manifest
l’acompliment de les tres regles fiscals anteriorment assenyalades
D’acord amb els articles 21 i 23 de la LOEPSF, l’incompliment de la regla de la
despesa exigeix l’elaboració d’un Pla econòmic i financer. Pel que fa a les entitats
incloses en els articles 111 i 135 del Text refòs de la llei reguladora de les hisendes
locals, aquest Pla s’elevarà a l’aprovació del ple de l’entitat, la qual, un cop aprovada
inicialment, l’enviarà a l’òrgan de tutela financera de la respectiva Comunitat Autònoma
per a la seva aprovació definitiva. Posteriorment, s’informarà al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques als efectes del seu coneixement, així com del seu
seguiment, fins la seva cancel·lació.
A tal efecte s’ha elaborat una Memòria on s’expliquen els antecedents, les causes que
han motivat l’esmentat incompliment, i les previsions pressupostàries de totes les
entitats del sector públic per a l’exercici 2015, així com l’estimació del càlcul de les
regles fiscals per aquest exercici.
Segons aquestes estimacions es preveu l’acompliment de totes les regles fiscals a la fi
del present exercici pressupostari. En conseqüència, no es preveu l’adopció de cap
mesura específica per garantir el seu compliment. No obstant, en funció de l’execució
del pressupost al llarg de l’exercici d’enguany es podran adoptar les mesures que
resultin escaients per tal de garantir el seu compliment final.
Vist que la competència per a l’aprovació del Pla econòmic i financer correspon al Ple
de la Corporació, d’acord amb l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Pla econòmic i financer del sector públic de la Diputació de
Barcelona, annex a aquest acord, derivat de l’incompliment de la regla de la despesa
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corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. El Pla, que contempla en
termes consolidats les previsions per a l’exercici 2015 de totes les entitats
considerades administracions públiques, no de mercat, preveu l’acompliment de totes
les regles fiscals en aquest mateix exercici.
Segon.- Elevar el Pla econòmic i financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement per a la seva
aprovació definitiva.
Tercer.- Remetre el Pla econòmic i financer definitivament aprovat al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes del que preveu l’apartat 2 de l’article
9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
12.- Dictamen de data 12 de març de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del grau de compliment dels criteris de les inversions financerament
sostenibles, en compliment d’allò previst en l’apartat 6è de la disposició
addicional 16a del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
La disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera va establir les regles especials per a la
destinació del superàvit pressupostari. Per a l'any 2014 es va permetre, complerts certs
requisits, finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió, aquesta
fos considerada financerament sostenible.
A aquests efectes, el Reial Decret-Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s'adopten
mesures urgents per reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per
les tempestes de vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica, va incorporar la
disposició addicional setzena, al text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), on es
determinen tant els requisits formals com els paràmetres que permeten qualificar una
inversió com a financerament sostenible, valorant especialment la seva contribució al
creixement econòmic a llarg termini.
Aquesta disposició addicional setzena del TRLHL estableix que, anualment, juntament
amb la liquidació del pressupost es donarà compte al Ple de la Corporació Local del
grau de compliment dels criteris de les inversions financerament sostenibles i es farà
públic en el portal web de la Corporació.
Vist l’informe favorable de la interventora de data 12 de març de 2015 on es posa de
manifest el grau de compliment dels criteris previstos per a les inversions
financerament sostenibles, efectuades per la Diputació de Barcelona i l’Organisme
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Autònom de l’Institut del Teatre, en aplicació de la disposició addicional setzena del
TRLHL, correspon donar-ne compte al Ple de la Diputació, publicar al portal web de la
Corporació dita informació i informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
de les inversions executades.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament.)
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe de la intervenció sobre el grau
de compliment dels criteris previstos per a les inversions financerament sostenibles,
efectuades per la Diputació de Barcelona i l’Organisme Autònom de l’Institut del
Teatre, que s’acompanya, en compliment d’allò previst en l’apartat 6è de la disposició
addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Segon.- Publicar a la web de la Diputació l’informe sobre el grau de compliment dels
criteris previstos per a les inversions financerament sostenibles, d’acord amb l’apartat
6è de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
13.- Dictamen de data 17 de març de 2015, que proposa revocar i fer una nova
proposta d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Com es sabut, l’objectiu bàsic de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (ORGT) és la realització de funcions de gestió, recaptació i d’inspecció dels
ingressos per compte dels ens delegants i, en menor mesura, dels recursos de dret
públic la titularitat dels quals correspongui a altres Administracions, o entitats de dret
públic, que exerceixin les seves activitats en el territori de la província.
Des d’aquesta perspectiva la Diputació de Barcelona, a l’empara del que disposen els
articles 20.4 i 132 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix les taxes de l’Organisme de
Gestió Tributària per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a
l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
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La taxa que han de satisfer els ajuntaments i les altres administracions i entitats de
dret públic en interès dels quals l’ORGT realitza les funcions de gestió, liquidació,
recaptació i inspecció que hagin estat delegades o encarregades en favor de la
Diputació de Barcelona, constitueix gairebé l’única font de recursos que finança
l’ORGT, llevat d’algunes despeses menors com és el pagament de la nòmina dels
funcionaris de la Diputació adscrits a l’Organisme o la cessió d’ús gratuïta de l’edifici
seu de l`ORGT al recinte de maternitat de Barcelona.
Actualment la Diputació de Barcelona té aprovada una taxa per la prestació de serveis
de gestió tributària molt per sota de la que pugui cobrar qualsevol altra entitat pública
de l’àmbit nacional. A més a més en aquest mandat, concretament mitjançant acord
del ple de la Diputació de Barcelona de 25 d’octubre de 2012 (BOPB de 19-12-2012),
hem tingut la satisfacció de poder reduir l’import de la taxa continguda en l’ordenança
fiscal per ajustar-la, el més possible, a la reducció del cost del servei.
Tanmateix, com en els darrers anys aquesta Diputació no ha volgut limitar l’acceptació
de noves delegacions i ampliacions dels ajuntaments d’aquestes resulta que en els
darrers tres anys - des del 2011 al 2014- l’augment de les delegacions municipals ha
suposat un augment del 27 per cent de la recaptació total de tributs i altres ingressos
de dret públic gestionats i recaptats per l’ORGT, en passar de 1.302 milions d’euros la
quantitat recaptada, l’any 2011, a 1.658 milions d’euros, l’any 2014. Tot aquest
creixement d’activitat s’ha gestionat i recaptat amb la mateixa plantilla de personal,
donades les restriccions derivades de l’aplicació de la normativa d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, amb la consegüent prohibició d’augment de
les plantilles a les administracions i organismes públics.
Aquesta anòmala combinació de contenció de la despesa, les retribucions i la plantilla
del ORGT i l’augment de la seva activitat de gestió i recaptació de tributs no es pot
allargar durant molt més temps, però ha motivat que malgrat la darrera baixada de la
tarifa de la taxa continguda en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, s’hagi tancat l’exercici
pressupostari del ORGT corresponent a l’any 2014-, segons consta en la compte
general de l’ORGT de 2014-, amb un resultat pressupostari ajustat de 8.567.586,09
euros i un romanent acumulat de tresoreria per a despeses general que ascendeix a
més de 50 milions d’euros, 30 dels quals ja s’havien acumulat a la liquidació del
pressupost de l’any 2011, és a dir, abans de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Val a dir que en un moment de greu crisi econòmica perllongada com l’actual no
resulta racional que l’ORGT mantingui un romanent acumulat de tresoreria per a
despeses general de més de 50 milions d’euros, provinents gairebé exclusivament del
cobrat als ajuntaments delegants en concepte de taxa per la prestació de serveis i
realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic, mentre que aquests mateixos ajuntaments i
els seus veïns travessen una situació financera i de liquiditat forca difícil. No debades,
del redactat de l’article 4.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es dedueix que els
poders públics de Catalunya no son neutres en valors, si no que han de promoure,
precisament, els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la
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justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament
sostenible.
Per pal·liar aquesta situació anòmala es proposa introduir en l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries
per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic la disposició transitòria següent:
“Disposició transitòria única
1.- Amb caràcter excepcional per tot l’any 2015 resta suspesa la vigència de
l’apartat A1 de l’article 4 d’aquesta ordenança, referit a la quota tributària a abonar
per la recaptació en voluntària.
2.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona retornarà d’ofici
les quantitats percebudes per aquest concepte corresponents a l’exercici de 2015,
que l’ORGT hagi cobrat a les entitats i organismes delegants, abans de l’entrada en
vigor d’aquesta ordenança”.
Des de una perspectiva legal aquesta disposició transitòria troba emparament legal en
els articles 20 i 132 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, perquè ambdós preceptes confereixen
a les diputacions la potestat per establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la
realització d’activitats de la seva competència com una possibilitat, no com una
obligació, o sigui que resulta perfectament possible, i sovint és habitual, que les
diputacions prestin els seus serveis d’assistència i cooperació amb els ajuntaments de
la seva demarcació de forma gratuïta. A més a més, també s’ha de tenir en compte
que l’article 34.4 dels estatuts del ORGT (BOPB de 12-06-2012) disposa que
correspon a la Diputació de Barcelona resoldre sobre la destinació dels excedents o
superàvits que eventualment es produeixin en l’ORGT, o sigui que la decisió sobre el
destí d’aquest superàvits queda fora de l’àmbit de decisió de l’Organisme de Gestió
Tributària, per passar a ser competència de la Diputació de Barcelona.
D’altra banda, segons informe del Serveis de Finances de l’Organisme de Gestió
Tributària, es calcula que la suspensió durant tot l’any 2015 de la vigència de l’apartat
A1 de l’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i
realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic, suposaria una reducció dels ingressos de
l’ORGT per un import de poc més de 20 milions d’euros, reducció que es pot
compensar fins cobrir l’import en què es vegi disminuïda la recaptació de la taxa amb
càrrec al romanent acumulat de tresoreria per a despeses general de l’ORGT que,
segons es desprèn de l’informe del Servei de Finances de l’ORGT a data d’avui a
47.110.617,18 euros, un cop tramitades les dues modificacions de crèdit
corresponents a la incorporació a l’exercici 2015 del romanents de crèdit de l’any 2014.
Dit d’una altra manera més complerta i entenedora, es considera que la suspensió
proposada de la vigència de l’apartat A1 de l’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a
l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
només resulta jurídica i econòmicament possible sempre i quan es mantingui l’equilibri
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pressupostari del ORGT i es respecti la normativa pressupostària i financera, en
particular la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Per tant, la introducció d’aquesta modificació en l’ordenança
fiscal ha d’anar acompanyada d’una modificació de crèdit, a aprovar pel plenari de la
Diputació de Barcelona, per tal d’aplicar el romanent líquid de l’Organisme de Gestió
Tributària a cobrir la reducció d’ingressos per a l’any 2015 provocada per la introducció
de la nova disposició transitòria única a dita Ordenança fiscal.
En altre ordre de coses interessa deixar constància que el proppassat dia 26 de febrer
d’enguany el ple de la Diputació de Barcelona, a proposta de la Junta de Govern
d’aquest Organisme, ja va aprovar inicialment una nova ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a
l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
que no afectava a la tarifa de la taxa i que només contenia dues modificacions
rellevants de l’ordenança fiscal fins llavors vigents, a saber:
1. Article 3.1; que es modifica en el sentit d’ampliar els obligats al pagament de la
taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a
l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic, a altres administracions i entitats de dret públic en interès dels quals
s’hagin prestat els serveis o realitzat les activitats contemplades en el fet
imposable de la taxa.
2. Reestructuració de l’articulat de l’Ordenança; arran de l’experiència pràctica
d’aquests últims anys, es proposa una nova reestructuració de l’articulat, així
com una reordenació de determinats preceptes, per fer-la més entenedora.
Com l’expedient d’aprovació de l’anterior modificació ha quedat paralitzat en el tràmit
d’informació publica, que no s’ha endegat, escau de revocar dita aprovació inicial i
endegar de nou el procediment incorporant en el nou text de l’ordenança fiscal les
dues modificacions ara transcrites i, també, introduint la Disposició transitòria única
referida a què amb caràcter excepcional, per a tot l’any 2015, restarà suspesa la
vigència de l’apartat A1 de l’article 4 de l’ordenança fiscal, referit a la quota tributària a
abonar per la recaptació en voluntària.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Finances de l’Organisme de Gestió Tributària
d’aquesta Diputació i els informes favorables de la Intervenció i de la Tresoreria,
proposo al Ple de la Diputació de Barcelona que a l’empara del que disposa l’article 9
apartat k) en relació a l’article 28.1.b) dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària
(BOPB de 12 de juny de 2012), l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Revocar, deixant sense efecte, l’acord del ple de la Diputació de Barcelona
de 26 de febrer de 2015 pel qual s’aprovà inicialment l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
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Segon.- Aprovar provisionalment la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. El text de la nova
Ordenança és el que figura en l’Annex 1.
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Valorem
positivament, també, aquesta proposta i, per tant, és evident que hi votem a favor.
Creiem que té un efecte positiu per als ajuntaments, que veuran alleugerida una de
llurs obligacions crematístiques en un moment de dificultat pressupostària i creiem que
no abonar la quota tributària per la recaptació de l’ORGT ajudarà, en aquests
moments. I això és possible, paga la pena destacar-ho, gràcies al romanent que té
l’ORGT.
Ara bé, entenem que aquesta actuació és una mesura totalment conjuntural i funcional
durant el 2015, podríem dir puntual, i, possiblement, el que pagaria la pena seria
replantejar una mica l’estructura de l’ORGT. Ens sembla, efectivament, que la feina
que fa l’ORGT és molt preuada per a tots els municipis i el fet que no s’hagi d’abonar
ara aquesta quota és un benefici afegit sobre aquests beneficis, però això no evita que
hi hagi una reflexió sobre l’estructura d’ingressos i despeses i sobre el volum d’activitat
assumit per l’ORGT. Estaria bé, creiem, fer una reflexió serena sobre l’ORGT, tot
valorant, com he dit al principi, molt positivament aquesta mesura.
A continuació intervé el President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, Sr. Rossinyol, qui diu: Només per fer una aclariment que crec
que és important. Sí que ve, en part, d’aquest romanent, però també és important
saber com s’ha generat aquest romanent, generat durant un temps bàsicament perquè
tot el que es cobra als ajuntaments per aquest servei, és una de les taxes més baixes
cobrada per organismes similars de l’Estat, obeeix exactament als costos del servei. El
que passa, com vostès sabran, és que, moltes vegades, per realitzar aquestes
bestretes que l’ORGT atorga als diferents ajuntaments que les demanen, això va a
través d’un préstec que, a principis d’any, s’ha de demanar. Ja que l’ORGT forma part
de la Diputació, que té unes finances sanejades, en comptes d’”enriquir”, permetin
l’expressió, una entitat de crèdit i que l’ORGT li demani el crèdit, hem atorgat
directament el crèdit a l’ORGT mitjançant Tresoreria. Aquests són els diners que s’ha
anat estalviant i ens permeten fer aquesta actuació en un moment de dificultat
financera. És un estalvi de vint milions d’euros per als ajuntaments. Dic això perquè la
taxa ha de cobrir el cost del servei -en aquest cas, cobreix tot- inclosa l’operació
financera més important de l’ORGT: permetre que els ajuntaments puguin periodificar
llurs ingressos, de manera que puguin cobrar la mateixa quantitat cada mes, fet que
dóna estabilitat i confiança als ajuntaments de cara a la seva gestió.
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Intervé de nou el Sr. Portabella, qui diu: Crec que coincidim en la gran importància
que té aquest servei que es fa des de la Diputació de cara als municipis i que la
mesura que avui es presenta, com he dit, excepcional, beneficia encara més els
municipis i, justament, quan vostè feia l’explicació sobre com s’ha generat aquest
romanent, creiem que és motiu de reflexió. No és que critiquem la política pròpiament
dita d’atorgar aquests crèdits als municipis i que la Diputació s’hi posi al front, perquè
és evident que això té molts beneficis per a aquests municipis. Al seu torn, però, si
s’acaba generant aquest significatiu romanent, cal pensar com es pot redissenyar
l’estructura d’ingressos i despeses i crec que aniria en benefici dels municipis i de la
Diputació, però ens sembla molt beneficiosa per als municipis aquesta proposta
concreta, tal com he dit al principi.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
14.- Dictamen de data 10 de març de 2015, que proposa la ratificació dels acords
signats en la Mesa de negociació de matèries comunes de l’ORGT, en data 27 de
febrer de 2015, pels quals es pactà la pròrroga per dos anys de l’acord regulador
de les condicions del personal funcionari al servei de l’Organisme i del Conveni
col·lectiu aplicable al seu personal laboral, així com l’adopció de diversos acords
d’adhesió i modificació amb la finalitat d’equiparar les condicions socials del
empleats de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a les
del personal al servei de la Diputació de Barcelona.
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. El marc de la negociació es troba enquadrat en les matèries que
poden ser objecte de negociació, que d’acord amb el que preveu l’article 37.1 del
EBEP, son les següents:
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“1. Seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les
competències de cada Administració Pública i amb l'abast que legalment procedeixi
en cada cas, les matèries següents:
a) L'aplicació de l'increment de les retribucions del personal al servei de les
administracions públiques que s'estableixi en la Llei de pressupostos generals de
l'Estat i de les comunitats autònomes.
b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris.
c) Les normes que fixin els criteris generals en matèria d'accés, carrera, provisió,
sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació
de recursos humans.
d) Les normes que fixin els criteris i mecanismes generals en matèria d'avaluació
de l'acompliment.
e) Els plans de Previsió Social Complementària.
f) Els criteris generals dels plans i fons per a la formació i la promoció interna.
g) Els criteris generals per a la determinació de prestacions socials i pensions de
classes passives.
h) Les propostes sobre drets sindicals i de participació.
i) Els criteris generals d'acció social
j) Les que així s'estableixen en la normativa de prevenció de riscos laborals.
k) Les que afectin les condicions de treball i a les retribucions dels funcionaris, la
regulació exigeixi norma amb rang de llei.
l) Els criteris generals sobre ofertes d'ocupació pública.
m) Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat
funcional i geogràfica, així com els criteris generals sobre la planificació
estratègica dels recursos humans, en aquells aspectes que afecten condicions
de treball dels empleats públics.
L’Organisme de Gestió Tributària és un organisme autònom local creat i depenent de
la Diputació de Barcelona que té una plantilla de personal funcionari i laboral pròpia
amb unes condicions retributives i socials pròpies.
A més a més és un fet sabut i conegut que ha estat una reivindicació constant en el
temps per part dels representants dels empleats de l’ORGT equiparar llurs retribucions
i condicions socials a les dels empleats de la Diputació de Barcelona i, sovint també, la
pròpia integració en plantilla de la Diputació de Barcelona.
En els darrers anys la normativa pressupostària, financera i fins i tot la regulació en
alguns aspectes de determinat personal al seu servei, ha posat de manifest el
concepte de Sector Públic que conforma cada entitat. Així la Llei orgànica 2/2012 de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, posa de manifest que la
capacitat de finançament d’una entitat s’ha de calcular en termes consolidats a nivell
del sector públic de cada corporació. El mateix succeeix respecte el càlcul de la regla
de la despesa, que fixa les restriccions de creixement pressupostari d’un exercici a
l’altre en termes consolidats.
Abundant en aquesta idea, fins i tot la pròpia Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalitat i sostenibilitat de l’Administració local, obliga al Ple de les corporacions
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locals a fixar les retribucions del personal laboral subjecte al règim especial d’alta
direcció del seu sector públic.
És en el context exposat que en el sí de la negociació, ha estat expressa voluntat de
les parts negociadores, l’adhesió a la regulació d’un seguit de matèries relacionades
amb les millores socials dels empleats de la Diputació de Barcelona, que suposen una
derogació, substitució i/o modificació dels articles tant de l’Acord com del Conveni
vigents del personal al servei de l’ORGT reguladors de les matèries següents: a)
jubilació anticipada, b) ajut per familiars amb discapacitat, c) bestretes, d)
reconeixement del dret a la realització de 20 hores de formació anyals dins l’horari de
treball i l’adhesió a la regulació, e) paga d’assiduïtat prevista pels empleats de la
Diputació de Barcelona, incorporant-la en el text de l’Acord i el Conveni, mantenint el
sistema de productivitat variable vinculat a objectius i avaluació actuals, els factors
integrants dels quals seguiran sent objecte de negociació entre les parts i l’adhesió a la
regulació i, f) del premis per anys de servei aplicables al personal al servei de la
Diputació de Barcelona.
En aquest ordre de coses, desprès de la celebració de diferents sessions de
negociació, la Mnmc de l’ORGT s’ha reunit des del dia 4 de desembre de 2014, els
dies 12 de desembre de 2014, 16, 23 i 30 de gener de 2015 i els dies 6 i 13 de febrer
de 2015, arribant-se als acords de 27 de febrer de 2015 amb el president de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, pels quals es promou
la pròrroga de la vigència de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari
de l’ORGT 1997-1999, per un període de dos anys fins el 31 de desembre de 2016,
amb les modificacions introduïdes pels acords que s’han anat assolint amb
posterioritat, i que vàrem ser aprovats de manera expressa i formal en les dates que
es refereixen pels òrgans competents, d’acord amb les previsions contingudes en
l’article 38.3 de l’EBEP.
Val a dir que pel que fa a les retribucions dels empleats de l’Organisme de Gestió
Tributària, conforme el que estableix l’article 20 de la Llei de Pressupostos General de
l’Estat per a l’any 2015, aquestes no poden experimentar cap increment respecte de
les vigents a 31 de desembre de 2014, en termes d’homogeneïtat, sens perjudici de
les adequacions retributives que es pugui derivar del grau de consecució dels objectius
fixats (apartat set).
En aquest sentit cal tenir present que l’activitat de l’ORGT no ha deixat de créixer des
de l’any 1990 fins a l’actualitat. Amb els creixements següents, en aquest període:
-

1.910,74% en la recaptació voluntària
430,20% en la recaptació executiva
1.371,05% respecte al total de recaptació

Aquest indicadors posen de manifest que en aquest darrer tres anys - des del 2011 al
2014- l’augment de les delegacions municipals ha suposat un augment del 27 per cent
de la recaptació total de tributs i altres ingressos de dret públic gestionats i recaptats
per l’ORGT, en passar de 1.302 milions d’euros la quantitat recaptada, l’any 2011, a
1.658 milions d’euros, l’any 2014. Tot aquest creixement d’activitat s’ha gestionat i
recaptat amb la mateixa plantilla de personal, donades les restriccions derivades de
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l’aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb la
consegüent prohibició d’augment de les plantilles a les administracions i organismes
públics, del qual se’n deriva un important augment correlatiu de la productivitat dels
empleats de l’Organisme de Gestió Tributària que, fins ara, no ha tingut cap reflex en
l’incentiu de productivitat que els empleats perceben. És a dir, s’ha gestionat i recaptar
gairebé un 25 per cent més de recursos públics amb la mateixa plantilla de personal.
Respecte als pactes assolits amb els representats dels empleats de l’Organisme de
Gestió Tributària, aquests suposen millores en les condicions socials aplicables als
empleats de l’Organisme, en adherir-se l’Organisme a determinats pactes i acords
vigents a la Diputació de Barcelona. L’adhesió als acords adoptats per les entitats
locals d’àmbit supramunicipal és una possibilitat prevista en l’article 34.2 de l’EBEP
que ja ha estat utilitzada en altres ocasions precedents per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona en el procés ja endegat per la Diputació
tendent a equiparar, en allò que sigui possibles, les retribucions i condiciós de treball
del personal que presta serveis en l’Organisme de Gestió Tributària amb les del
personal que presta serveis a la Diputació de Barcelona. Tot això d’acord amb el
context normatiu que dóna al concepte de Sector Públic de la corporació unes
implicacions que fa uns anys no en tenia.
S’han assolit també un seguit de compromisos, a materialitzar en el futur, relacionats
amb la confecció de la relació de llocs de treball de l’Organisme; a l’adhesió al Pla de
Pensions que té la Diputació de Barcelona constituït pels seus empleats o a la creació
d’un de semblants característiques; s’ha acordat l’equiparació de les millores socials
contingudes als articles 27 i 30 de l’Acord i als articles reguladors d’aquestes matèries
del Conveni col·lectiu, de forma que l’Organisme destini a aquests conceptes una
quantia per any i empleat idèntica a la que per borsa de millores destini la Diputació de
Barcelona.
Finalment, ambdues parts han manifestat que amb els acords adoptats en la sessió de
la Mnmc de 27 de febrer de 2015, han quedat equiparades les condicions socials
aplicables als empleats al servei de la Diputació de Barcelona i les condicions socials
aplicables als empleats de l’Organisme, comprometent-se a negociar qualsevol
modificació o nova condició que pugui establir un Acord de Mesa negociadora de la
Diputació de Barcelona.
Pel que fa a la vessant econòmica, l’informe sobre l’evolució i increment del volum de
treball com a conseqüència de les noves delegacions emès, conjuntament, per la
directora dels Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis i per la Cap del Servei de
Finances de l’ORGT posa de manifest que aquesta evolució justifica sobradament
l’augment de costos de la implementació de la nova conceptuació de la productivitat.
Fet que a més cal valorar perquè ha anat acompanyat durant els últims anys d’uns
resultats pressupostaris positius, amb l’afegit que l’organisme no rep cap aportació
econòmica de la Diputació de Barcelona per al seu finançament.
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.
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D’acord amb el que disposen els articles 9 apartat h) i l’article 28.1, apartat f) dels
estatuts l’ORGT, publicats en el BOP de 12 de juny de 2012, correspon al ple de la
Diputació de Barcelona, a proposta de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió
Tributària, l’aprovació dels acords adoptats amb els representants dels treballadors.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vist l’informe
de la Intervenció, aquesta Presidència, a proposta de la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària i previ dictamen de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, proposa al ple de la
Diputació de Barcelona l’adopció del següent,
ACORD
Únic.- Ratificar, als efectes del que disposa l’article 38.3 de l’EBEP, els acords
adoptats en la Mesa de negociació de matèries comunes de l’ORGT, de 27 de febrer
de 2015, pels quals es pacta la pròrroga per dos anys de l’acord regulador de les
condicions del personal funcionari al servei de l’Organisme i del Conveni col·lectiu
aplicable al seu personal laboral i, alhora, s’adopten diversos acords d’adhesió i
modificació per equiparar les condicions socials aplicables al personal al servei de la
Diputació de Barcelona i les condicions socials aplicables als empleats de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
El text íntegre dels acords adoptats en la mesa de negociació que s’aproven, és el que
es reprodueix a continuació:
“Primer.- Prorrogar per un període de dos anys, fins el 31 de desembre de 2016, la vigència
d’ambdós instruments (Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari
al servei de l’Organisme i del Conveni col·lectiu aplicable al seu personal laboral), d’acord
amb els textos aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona i publicats per Resolucions de
la Conselleria de Treball de data 28 de novembre de 1996 (DOGC núm. 2306, del 10 de
gener de 1997) i de data 20 de novembre 1996 (DOGC núm. 2291, de l’11 de desembre de
1996), amb les modificacions introduïdes pels següents acords:
1. Acord de data 30 de novembre de 2000, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en
data 21 de desembre de 2000, per prorrogar la vigència de l'acord de condicions de treball
del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral de l ´ Organisme, fins
el 31 de desembre de 2004 (Resolució del Departament de Treball de data 20 de febrer de
2001, publicada en el DOGC núm. 3412 de 19 de juny de 2001, i Resolució del Departament
de Treball de data 19 de febrer de 2001, publicada en el DOGC núm. 3472 de 13 de
setembre de 2001), per introduir diverses modificacions i adaptacions dels referits
instruments normatius relatives a les vacances, els incentius per jubilacions voluntàries
anticipades, la carrera professional i l’estructura retributiva dels funcionaris dels grups A i C
i dels antics grups B i D, la formació del personal, les indemnitzacions per desplaçaments,
l'ajuda per estudis propis i de fills, les bestretes a compte de retribucions, els criteris per a la
paga de productivitat, el procés de funcionarització del personal laboral, l´oferta pública
d'ocupació, el premi de nupcialitat, el règim de trasllats i permutes, la flexibilitat i
compensacions horàries en la jornada de treball i el compromís envers l'elaboració d'un
text refós de la normativa interna del personal de I'Organisme.
2. Acord de data 2 d'abril de 2004, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 22
de juliol de 2004, per prorrogar la vigència de I'Acord de condicions de treball del personal
funcionari de I'Organisme fins el 31 de desembre de 2008, (Resolució del Departament de
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Treball i Indústria de data 10 de març de 2005, publicada en el DOGC núm. 4375, de 2 de
maig de 2005), i en relació al compromís per a l'aprovació d'un Pla d'ocupació i per a
l'aprovació de l´oferta pública d'ocupació, la reordenació dels Cossos i Escales de
funcionaris dels antics grup B i D i del grup A i C, així com del nivell retributiu dels caps
d'oficina, negociat, grup, llocs de secretaria i amb comeses especials, establint un règim de
garantia transitori dels llocs de comandament inferiors a caps de secció que siguin cessats,
la carrera de grau del personal funcionari del grup C, altres mesures de caràcter social com
l´establiment de l'ajut menjador i la compensació dels festius que van coincidir amb dissabte
durant l'any 2004.
3. Acord de data 30 de setembre de 2004, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona
en data 25 de novembre de 2004, per prorrogar la vigència del Conveni col·lectiu del
personal laboral de I'Organisme fins el 31 de desembre de 2008, (Resolució del Departament
de Treball i Indústria de data 10 de març de 2005, publicada en el DOGC núm. 4375, de 2
de maig de 2005), així com per a la modificació de la carrera professional del personal
laboral, l'establiment de la mesura social consistent en l'ajut menjador, mesures envers la
reducció de jornada, el procés de funcionarització o l'accés al grup C, l'establiment d'un
règim de garantia transitori en cas de cessament d'un treballador que ocupi un lloc de
treball de cap d'oficina, negociat, secretaria o comeses especials, el compromís per
estudiar possibilitats en relació a la jubilació voluntària anticipada i parcial, l'establiment
de normes d'acomodació del número de membres del Comitè d'Empresa o delegats de
personal representants de la plantilla de personal laboral de I'Organisme i la fixació de
criteris per interpretar i donar substantivitat a l'article 10.3 del Conveni col·lectiu relatiu a
l’establiment d´horaris diferents per raó del transport públic o altres.
4. Acord de data 18 d'abril de 2005, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data
26 de maig de 2005, per prorrogar la vigència de I'Acord de condicions de treball del
personal funcionari de I‘Organisme fins el 31 de desembre de 2012 (Resolució del
Departament de Treball i Indústria de data 12 de maig de 2006, publicada en el DOGC
núm. 4706, de 28.08.2006). Així mateix, s´acordà la modificació del Pla d'ocupació 20052008, instrumentalitzant un pla d'estabilització del personal interí amb l ´ aprovació d'un
determinat número de places en l´Oferta pública d'ocupació dels anys 2006, 2007 i 2008,
el procés de reordenació dels nivells retributius i professionals de l'antic grup D amb la
categoria d’Auxiliar de Gestió Tributària, l'aprovació de criteris de productivitat per l'any
2006 així com la seva reordenació, el compromís de l´Organisme per posar en marxa,
abans del dia 1 de gener de 2007, l'elaboració d'un catàleg de funcions dels cossos,
escales, classes i categories i per elaborar, abans de la referida data, la Relació de Llocs de
treball que reculli els criteris que se'n derivin i s'adapti a la nova estructura dels grups C, B
i A previstos en el Pla d'Ocupació pel període 2005-2008. Finalment també s'acordà
prorrogar la vigència de l'ajut menjador fins el 31 de desembre de 2006 i la compensació
dels festius coincidents amb dissabte durant l'any 2005.
5. Acord de data 20 de maig de 2008, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data
3 de juliol de 2008, per prorrogar la vigència del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l´Organisme fins el 31 de desembre de 2012, (Resolució del Departament de Treball de data
20 d'abril de 2009, publicada en el DOGC núm. 5490, de 23 de novembre de 2009). També
s´e'levava l'import de l'ajut menjador a 7 euros i es prorrogava la seva vigència fins el 31 de
desembre de 2010, es compensaven els festius coincidents amb dissabte durant l'any 2008,
s'estenia l'aplicació de l'article 48.2 de l´Estatut bàsic de l'empleat públic, relatiu als dies de
permís per antiguitat, al personal laboral i es fixaven nous imports en l´incentiu per la
jubilació voluntària anticipada. S'annexava així mateix, l'acord assolit per adaptar l´Acord de
2 d'abril de 2004 a la nova estructura resultant de l´entrada en vigor de l'EBEP, en relació a
la promoció dels funcionaris de carrera del grup C, del subgrup C2 al C1 i del personal
laboral de l´antic grup D a la categoria d'Administratiu de Gestió, al grup C, subgrup C1.
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Finalment s'acordà el procés d'integració del personal laboral indefinit subrogat del Consell
Comarcal d'Osona en la plantilla del personal laboral fix de I'Organisme.
6. Acord de data 15 d’abril de 2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 29
de setembre de 2011, relatiu als horaris de les oficines perifèriques.
7. Acord de data 10 d'octubre de 2012, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en
data 25 d'octubre de 2 0 1 2 , relatiu a la millora retributiva en situació d'incapacitat
temporal del personal de I'Organisme.
8. Aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 d'octubre de 2012 dels
horaris del personal de I'Organisme derivats de la fixació en la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos generals de l´Estat per l'any 2012, d'una nova jornada ordinària de 37 hores i
30 minuts setmanals, establint les jornades de treball i fixant els criteris reguladors de la
seva realització en règim d'ampliació i altres mesures addicionals de flexibilitat en la franja
d'obligada permanència.
9 . Acord de data 18 de gener de 2013, aprovat per decret de la Presidència de
I'Organisme de data 21 de gener de 2013, d'adhesió a l´Acord de la Mesa de Negociació
de matèries comunes de la Diputació de Barcelona de data 17 de desembre de 2012 relatiu
a la possibilitat de disposar d'un màxim de quinze minuts diaris en còmput anyal per a la
formació voluntària i per compte propi i d'un màxim de 5 hores mensuals per a la conciliació
de la vida laboral, personal i familiar.
10. Acord de data 21 de gener de 2013 aprovat per decret de la Presidència de I'Organisme
en data 23 de gener de 2013 i pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 21 de març de
2013, pel qual s’introdueixen un seguit de modificacions en la jornada general i en els
horaris de treball i es regulen diverses mesures relacionades amb el gaudiment de
vacances, el règim de permisos, dies per assumptes particulars i la fixació en 8 euros de
l'ajut per menjador.
11. Acord de data 28 de febrer de 2013, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en
data 21 de març de 2013, relatiu a les millores en el règim de bestretes a compte de
retribucions del personal de I'Organisme, la regulació de les absències per motius de salut
de durada màxima d'un dia, l´establiment d'un Pla d'estabilitat per al personal funcionari
interí i l´ampliació dels supòsits que donen lloc a l a millora retributiva en situació
d'incapacitat temporal.
12. Acord del Consell Directiu de I'Organisme de data 25 d'abril de 2013, aprovant els
criteris de fixació de la retribució complementària en concepte de productivitat d'aplicació
a la meritada a partir de l'any 2012.
13. Decret de la P residència de I'Organisme de data 31 d'octubre de 2014, que aprova
les bases reguladores dels processos de reclassificació dels nivells retributius derivat de la
carrera de grau o professional del personal de I'Organisme.
1 4 . Decret de la Presidència de I'Organisme de data 10 d'octubre de 2014, que aprova
les especificacions tècniques reguladores de l'atorgament d'ajuts per estudis i altres
finalitats educatives destinats al personal de l´Organisme.
Segon.- Derogar i substituir l’article 19 de l’anterior text de l’Acord regulador de les
condiciones de treball del personal funcionari al servei de l’Organisme, referit a la jubilació
anticipada, acordant l’adhesió a la redacció continguda als Pactes Socials 2000-2003,
apartat VI de les millores socials del personal al servei de la Diputació de Barcelona, així
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com la normativa reguladora de la jubilació voluntària incentivada, desenvolupada pel decret
de 2 d’octubre de 2000, modificat per sengles Acords de la Mesa general de negociació de
matèries comunes de la Diputació de Barcelona de 17 d’abril de 2013 i 13 de juny de 2013
(aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona el dies 30 de maig de i 25 de juliol de 2013
respectivament).
Els imports dels incentius econòmics per raó d’edat establerts en la referida regulació
s’aplicaran a l’Organisme de forma gradual, en els terminis que resulten del següent quadre:
Any __

64 anys

2015
2016
2017

3m
5m
7m

63 anys
6m
10 m
14 m

62 anys

61 anys

60 anys_____

9m
15 m
21 m

12 m
20 m
28 m

15 m
25 m
35 m

Fins que no conclogui el període transitori referit a l’apartat anterior, es garanteix als
empleats de l’Organisme, d’ençà l’entrada en vigor d’aquest precepte, que es jubilin
voluntàriament que en cap cas l’import de l’incentiu resultant sigui inferior al que li hagués
correspost en aplicació de la regulació vigent amb anterioritat a l’Organisme
Per la mateixa raó, durant els anys 2015 i 2016, serà requisit imprescindible que restin per la
jubilació forçosa per edat, com a mínim, 3 mesos i 5 mesos respectivament.
Atès que ens trobem en període transitori de transformació de l’edat legal de jubilació des
dels 65 fins els 67 anys, amb addició anual de mesos, segons preveu el Reial Decret Llei
5/2013, de 15 de març, de Mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels
treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu, les edats de 60 a 64 anys s’han
d’entendre referides a fins a cinc anys per a la data de jubilació legal, quatre fins a la
mateixa data, tres, dos i un respectivament.
Entrada en vigor: 1 de gener de 2015.
Tercer.- Derogar i substituir l’article 29 de l’anterior text de l’Acord regulador de les
condiciones de treball del personal funcionari al servei de l’Organisme, relatiu a l’Ajut per
familiars amb discapacitat, acordant l’adhesió a la redacció de l’article 33 de l’Acord sobre
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona, donada en l’acta número
3 dels Acords de la Mesa general de negociació de matèries comunes de 21 de desembre
de 2005, aprovats per Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona el dia 22 de
desembre de 2005, el text literal del qual és el següent:
La Diputació de Barcelona, amb la finalitat de fomentar la millora de la qualitat de vida dels
seus empleats, farà efectiva a aquells que tinguin al seu càrrec persones amb una
discapacitat reconeguda, una prestació econòmica per aquest concepte, que es percebrà
amb caràcter mensual.
Les quantitats a rebre, segons el grau de discapacitat seran per l’any 2006 les següents, un
cop incrementades en el mateix percentatge que s’estableixi per les retribucions fixes i
periòdiques:
Grup I
Grup II
Grup III

98,45 €
118,13 €
157,70 €
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i l’assignació del grau s’efectuarà d’acord amb el següent barem:
Grup I:
Grup II:
Grup III:

grau de discapacitat comprès entre el 25% i el 49%
grau de discapacitat comprès entre el 50% i el 70%
grau de discapacitat superior al 70%

Tindrà la consideració de persona amb discapacitat aquella que acrediti aquesta condició
mitjançant document emès pels organismes competents de la Generalitat de Catalunya.
Quan la persona discapacitada necessiti i rebi tractament rehabilitador i/o educació especial
de caràcter onerós o dependència assistida, caldrà acreditar de forma documental la
prescripció o prestació segons procedeixi, dels esmentats conceptes i, en tot cas, l’import
abonat. En aquests supòsits, l’import dels ajuts especials, que es percebrà de forma
mensual, segons el grau de discapacitat serà el següent:
Grup I
Grup II
Grup III

118,13 €
141,77 €
196,89 €

La percepció d’aquest segon tipus d’ajut és incompatible amb el primer.
Aquestes prestacions són incompatibles amb l’obtenció, per part de la persona amb
discapacitat, de rendes procedents del treball o del seu patrimoni, quan l’import excedeixi,
en còmput mensual, la quantitat corresponent a dues vegades el salari mínim
interprofessional.
En cas que es produís el decés del beneficiari en situació de servei actiu o la jubilació per
incapacitat, es continuarà fent efectiu a la representació del discapacitat o a la persona que
el tingui al seu càrrec, sempre que compleixi amb l’obligació de mantenir-lo, educar-lo i
prestar-li atenció, la qual cosa s’haurà d’acreditar documentalment, mantenint-se fins com a
màxim la data en què el primer beneficiari hagués complert els 65 anys, llevat que la
persona discapacitada estigui inclosa en el grau III, supòsit en el qual es continuarà abonant
l’ajut, en tant es compleixin els anteriors requeriments.
Les quantitats referides experimentaran anyalment el mateix increment que les retribucions
fixes i periòdiques.
El que disposa aquest article es també d’aplicació al personal vinculat a la corporació amb
relacions de treball de caire temporal de durada igual o superior a 9 mesos ininterromputs.
S’examinaran els expedients dels empleats de l’Organisme que, amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquest precepte, tinguessin reconeguda i vinguessin rebent l’ajuda per familiars
amb discapacitat que reconeixia l’Organisme. Un cop practicats els ajustaments
corresponents d’acord amb la nova regulació, se’ls hi reconeixerà el dret a la seva percepció
d’acord amb les noves condicions, garantint-los-hi “ad personam” l’import que venien
percebent.
Entrada en vigor: 1 de gener de 2015.
Quart.- Derogar i substituir l’article 31 de l’anterior text de l’Acord regulador de les
condiciones de treball del personal funcionari al servei de l’Organisme, relatiu a Bestretes,
tot incorporant determinats aspectes de l’Acord de la Mesa general de negociació de
matèries comunes de la Diputació de Barcelona, de 4 de març de 2013 (aprovat pel Ple de
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la Diputació de Barcelona el dia de 25 d’abril de 2013), essent a partir d’ara la redacció del
nou article 31, com segueix:
1. Es podrà concedir als funcionaris de carrera i al personal laboral fix de l’Organisme de
Gestió Tributària i al personal amb nomenament interí fins a la provisió reglamentària de
la plaça, 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 10.000 €, i es faran efectives un cop es
resolgui la seva concessió.
3. El reintegrament s’efectuarà mitjançant una deducció proporcional de les retribucions de
la persona interessada al llarg dels dotze, vint-i-quatre o trenta-sis mesos posteriors al
seu abonament, d’acord amb la seva sol·licitud, en quantitats proporcionals a la quantia
de la bestreta concedida. Es podrà iniciar la devolució de la bestreta transcorreguts fins a
tres mesos des de l’abonament, però la devolució total de la mateixa no podrà superar el
període màxim de devolució pel qual es va concedir.
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.
Entrada en vigor: 1 de gener de 2015.
Cinquè.- Modificar la Disposició Addicional Tercera de l’anterior text de l’Acord regulador de
les condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Organisme, relatiu a
productivitat i al sistema d’avaluació de la mateixa, per tal d’incorporar la regulació de
l’assiduïtat pels empleats de la Diputació de Barcelona establerta en l’apartat V del Pactes
Socials 2000-2003, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona de 27 de juliol de 2000 i la
resta de normativa que l’ha desenvolupat posteriorment: l’Acta núm. 1 dels acords de la
Mesa de negociació de les condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de
Barcelona de 2 de març de 2005, aprovat per decret de Presidència de la Diputació de
Barcelona el dia 10 de març de 2005, l’Acta núm. 2 dels acords de la Mesa de negociació de
les condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Barcelona de 12 de maig
de 2005, aprovat per decret de Presidència de la Diputació de Barcelona el dia 1 de juny de
2005, l’Acord de la Mesa general de negociació de matèries comunes de 30 de setembre de
2009, en els termes de l’aplicació establert per Acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona en data 29 d’octubre de 2009 i per Decret de Presidència de la Diputació de
Barcelona de data 14 d’octubre de 2009 i l’Acta de la Mesa general de negociació de
matèries comunes de la Diputació de Barcelona, de 7 de febrer de 2013, per la qual es fixen
criteris d’interpretació de la normativa reguladora del factor d’assiduïtat.
Per tant, atesos els graus d’assoliment dels objectius fixats per aquest concepte en el darrer
quadrienni es mantindrà el sistema de productivitat variable vinculat a objectius i avaluació
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subjectiva actuals, els factors integrants dels quals seguiran essent objecte de negociació
entre les parts i se segrega la part corresponent a assiduïtat, la qual tindrà idèntic tractament
que el referit concepte d’assiduïtat aplicat a la Diputació de Barcelona.
La regulació actualment vigent a la Diputació de Barcelona és la següent:
Tindrà dret a percebre aquesta paga el personal funcionari de carrera, funcionari interí, quan
reuneixi el requisit de no haver faltat al treball més de 16 dies naturals, o l'equivalència en
hores referida a absències parcials de la jornada, durant l’any natural immediat anterior al de
l’abonament, per les causes següents i amb les especificacions que es descriuen:
a) Llicències per malaltia
Inclou:
- incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral;
- pròrroga de la incapacitat temporal.
No inclou:
- incapacitat temporal ocasionada per accident de treball o malaltia professional;
b) Indisposicions.
c) Incompliment de la jornada que sigui objecte de sanció disciplinària o de descompte
proporcional de retribucions.
Es tindrà en consideració, a efecte d’abonament de la paga, la data en què es dicti el decret
pel qual s'imposi la sanció o es disposi el descompte.
d) Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la comissió de
faltes.
Es tindran en consideració, a efectes de l’abonament de la paga, les dates en què
e) Gaudiment de llicències per assumptes propis, sense retribució.
f) Qualsevol circumstància que determini la interrupció o la cessació en la prestació de
serveis a la Diputació; com els canvis en la situació administrativa, comissions de serveis a
altres entitats públiques, jubilació, etc. ,no inclou la interrupció de la prestació de serveis
derivada de l’exercici del dret de vaga (hi resten exceptuades les circumstàncies originades
en decisions organitzatives).
No inclou:
- permís per maternitat o paternitat
- interrupcions en la prestació de serveis d’una durada màxima d’un mes, per alguna de les
causes següents, degudament acreditades:
 llicència no retribuïda per atendre un fill o filla de sis o menys anys,
 llicència no retribuïda per atendre un menor de sis o menys anys, en supòsits d’adopció
o acolliment,
 llicència no retribuïda per atendre un familiar, en casos de malaltia greu, fins el segon
grau,
 excedència per cura de fill
 excedència per cura de familiar,
 excedència per raó de violència de gènere (LO 1/2004, de 28 de desembre)
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g) Gaudiment de permisos per concórrer a exàmens.
Qui, havent superat els 16 dies naturals, no excedeixi els 180 dies anuals, o l’equivalent en
hores, d'absència per incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no
laboral, podrà percebre la paga quan concorrin conjuntament les següents circumstàncies:
- no superar els 8 dies d’absència, o l’equivalent en hores (referit a absències parcials) per
causes diferents a incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no
laboral i
- haver-la percebut íntegrament durant els dos anys immediatament anteriors, en aplicació
dels termes assenyalats anteriorment, és a dir, sense ultrapassar els 16 dies naturals
d’absència, o la seva equivalència en hores referida a absències parcials de la jornada, en
cadascun dels dos exercicis.
Els pagaments es realitzaran en una sola assignació, en la nòmina del mes d’abril, referits
quant al seu abonament, al període de l’any natural immediat anterior.
El personal que tingui assignada una dedicació reduïda respecte de l’ordinària, percebrà la
paga en quantia proporcional a la dedicació efectiva.
El personal vinculat a la corporació o a qualsevol dels seus OOAA o ens en què participa,
amb relacions de treball de caire temporal de durada acumulada en un any natural i gual o
superior a 9 mesos, i que no tingui dret a percebre el factor en aplicació de la regulació de
caire general, és a dir, per raó de temps de serveis prestats, tindrà dret a percebre com a
màxim l’import equivalent al 75% per l’import del mòdul anyal establert pel factor en tots els
casos referida a 9 mesos. Els requisits per la seva percepció seran proporcionals al temps
de serveis prestats.
No serà d’aplicació per a aquest supòsit la clàusula de rescat vigent.
El factor d’assiduïtat del personal funcionari de carrera amb una relació de treball de durada
acumulada en un any natural igual o superior a 9 mesos tindrà la mateixa garantía de
mínims que el personal interí amb relacions de treball de caire temporal de durada igual o
superior a 9 mesos en el decurs d’un any natural en aplicació analògica de la normativa
específica.
Es reconeix als funcionaris de carrera en la data de la jubilació el dret a percebre en
proporció al temps efectiu treballat l’import equivalent al 70% de la quantia establerta del
factor, sempre que en el referit període no hagin estat sancionats.
Cas que el funcionari o funcionària es trobi en situació de pròrroga de servei actiu, no tindrà
dret a percebre aqueta quantia.
L’import màxim total per persona i any es desglossa en dos subconceptes de la manera
següent, a efectes de la seva percepció:
b) 180 €, es tindran en consideració totes les causes descrites,
c) 420 €, es tindran en consideració només les causes descrites als epígrafs c), d), e) i f)
Ambdues parts es comprometen a continuar negociant en el futur els imports i conceptes i,
en el seu cas adaptar les modificacions que es puguin produir a la negociació col·lectiva
dels empleats de Diputació de Barcelona.
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Entrada en vigor: 1 de gener de 2015.
Sisè.- Derogar i substituir la Disposició Addicional Quarta de l’anterior text de l’Acord
regulador de les condiciones de treball del personal funcionari al servei de l’Organisme, el
qual a partir d’ara queda redactada de la següent forma:
L’Organisme es compromet a confeccionar en el termini màxim d’un any a partir de la data
d’aprovació d’aquest acord, una relació de llocs de treball de l’Organisme, negociada amb la
representació sindical, i a realitzar la valoració dels llocs de treball en els sis mesos
següents a la seva aprovació. Les parts signatàries es comprometen a treballar
conjuntament en l’ajustament de la situació actual amb la que resulti dels nous instruments
de planificació que s’aprovin.
Setè.- Modificar la Disposició Addicional Setena de l’anterior text de l’Acord regulador de les
condiciones de treball del personal funcionari al servei de l’Organisme, afegint un apartat
tercer, amb el següent redactat:
El dret a la formació, a més, es concretarà en la realització de 20 hores de formació anyals
dins l’horari de treball i relacionades, amb caràcter general, amb les funcions de l’Organisme
de Gestió Tributària, susceptibles de ser reconegudes a efecte de la carrera de grau per part
de la Comissió de formació. L’efectiu compliment d’aquestes hores està subjecte a les
necessitats del servei i la seva denegació haurà de ser motivada expressament.
Vuitè.- S’acorda que al llarg d’aquest exercici 2015 l’Organisme de Gestió Tributària iniciarà
el tràmit necessari per adherir-se al Pla de Pensions constituït per al personal al servei de la
Diputació de Barcelona o per crear un de semblants característiques en el seu cas, fent una
aportació per empleat i any equivalent a l’efectuada per la Diputació de Barcelona, quan
finalitzi la suspensió legalment establerta en l’actualitat per a aquests plans.
Novè.- Així mateix, s’acorda l’adhesió a l’article 30 de l’Acord sobre condicions de treball
dels funcionaris de la Diputació de Barcelona 1996-1999, aprovat pel Ple corporatiu de 28
de març de 1996, i modificat per l’apartat Premi per anys de servei dels Pactes Socials
2000-2003, aplicables al personal al servei de la Diputació de Barcelona, aprovats pel Ple
de la Diputació de Barcelona 27 de juliol de 2000, i modificat també per l’Acord de la Mesa
general de negociació de la Diputació de Barcelona de 7 de febrer de 2008, aprovat per
Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona el dia 25 de febrer de 2008.
Tanmateix, la data de 1 de gener de 1992, referida en l’apartat sisè de l’article 30 al qual es
produeix l’adhesió ha d’entendre’s substituïda per la de l’1 de gener de 2015.
Entrada en vigor: 1 de gener de 2015.
Desè.- S’acorda l’equiparació de les millores socials contingudes als articles 27 i 30 l’Acord
regulador de les condiciones de treball del personal funcionari al servei de l’Organisme, de
forma que l’Organisme destini a aquests conceptes una quantitat per empleat i any idèntica
a la que estableixi per borsa de millores socials pel seu personal la Diputació de Barcelona.
La regulació de les millores contingudes als articles 27 i 30 abans esmentats serà adaptada,
especialment pel que fa a les quantitats unitàries, a la xifra total que resulti d’aquesta
equiparació.
Onzè.- S’acorda la creació de la comissió per a l’estudi dels llocs de treball als quals s’hagi
de retribuir la renovació del permís de conducció de vehicles, per així exigir-ho el lloc de
treball desenvolupat, en el benentès que la descripció definitiva d’aquests llocs haurà de ser
establerta per la relació de llocs de treball.
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Dotzè.- Ambdues parts manifesten que amb els presents Acords han quedat equiparades
les condicions socials aplicades als empleats al servei de Diputació de Barcelona i les
condicions socials aplicades als empleats de l’Organisme i es comprometen a negociar
qualsevol modificació o nova condició que pugui establir un Acord de Mesa negociadora de
Diputació de Barcelona.
Tretzè.- La representació de l’Organisme es compromet a presentar els presents Acords per
l’aprovació dels òrgans competents als efectes de la seva validesa.
“Constituïda novament la Mesa negociadora abans identificada, amb caràcter immediat a la
signatura de l’anterior text, ambdues parts acorden per unanimitat introduir una nova
clàusula a proposta de la representació de l’Organisme destinada a aclarir l’àmbit subjectiu
d’aplicació de l’Acord, que s’afegeix com a apartat catorzè, el text literal de la qual és el
següent:
“Les modificacions, derogacions i substitucions esmentades als apartats anteriors, s’entenen
també referides als articles reguladors de la mateixa matèria del Conveni col·lectiu del
personal laboral”.

La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu:
Volíem manifestar que durant vuit anys, des del govern i des de l’oposició, hem estat
demanant que s’avancés en l’equiparació dels treballadors i les treballadores de
l’ORGT amb els de la Diputació de Barcelona i que, amb aquest objectiu, vam
presentar una moció aquí durant aquest mandat, a més de reivindicar aquí que es
procedís a la negociació per iniciar aquesta equiparació. Per tant, avui, atenent el que
hem fet durant vuit anys i reconeixent la tasca feta, volem felicitar els representants
sindicals de l’ORGT, primer; la Gerència de l’ORGT i el diputat Carles Rossinyol per
l’acord aconseguit, que sols és l’inici d’aquesta equiparació que hem vingut reivindicant
durant vuit anys des del govern i des de l’oposició.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
15.- Dictamen de data 13 de març de 2015, que proposa l'aprovació de les
minutes del conveni de col·laboració, de l’addenda i del protocol, a celebrar l’any
2015 entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida, per a la recaptació en via executiva d’ingressos
tributaris i altres ingressos de dret públic.
L’Agència Tributària de Catalunya (en endavant ATC) i les diputacions de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida van endegar amb el Conveni marc de col·laboració en
matèria tributària, de 19 de setembre de 2012, el procés de disseny d’actuacions
conjuntes i coordinades amb la finalitat de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de
totes les administracions públiques catalanes signants del Conveni i la qualitat del
servei que es presta als ciutadans en aquest àmbit.
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La col·laboració contemplada al Conveni marc va ser concretada en el Conveni de
data 17 de setembre de 2013, que va crear una finestreta única tributària i que va
formalitzar significatius acords en l’àmbit de la recaptació executiva i dels intercanvis
d’informació tributària. Tot plegat va donar lloc a la posada en funcionament de la
xarxa Tributs de Catalunya, que té marcats com a objectius la gestió de tots els tributs
administrats a Catalunya i l’homogeneïtzació i millora, de manera progressiva, dels
procediments d’aplicació i procediments tributaris.
L’ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida estan interessades a
col·laborar mútuament en l’àmbit de la recaptació en via executiva, i coincideixen que
aquesta col·laboració és necessària per augmentar l’eficàcia de les actuacions
recaptatòries. A més a més, totes les administracions esmentades estan d’acord amb
que aquesta col·laboració sigui mútua i que contempli tant l’exercici de competències
recaptadores per delegació com la realització, per encàrrec, d’activitats de caràcter
físic, material o tècnic, així com altres fórmules de col·laboració.
Com ha estat voluntat de les parts aprofundir en la col·laboració interadministrativa i
arribar a l’exercici de facultats pròpies de l’altra administració, fins i tot amb exercici
d’autoritat, es fa necessària la signatura d’un nou conveni que prevegi la delegació de
competències en matèria de recaptació executiva, com a complement de l’anterior
conveni, de 17 de setembre de 2013. Aquest conveni va acompanyat d’un primer
Protocol de desenvolupament de la gestió executiva que té per objecte delimitar i
determinar detalladament les actuacions que cada Administració durà a terme i
desenvolupar els aspectes tècnics d’aquestes actuacions i d’una Addenda que també
es sotmeten a aprovació.
Des d’una perspectiva legal, l’article 37 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, estableix: “Les comunitats autònomes poden delegar
competències en les diputacions, així com encomanar-los la gestió ordinària de serveis
propis en els termes previstos en els estatuts corresponents. En aquest últim cas, les
diputacions actuen amb subjecció plena a les instruccions generals i particulars de les
comunitats”.
En aquest sentit, l’article 71.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, disposa que “les lleis han de regular l'organització
de l'Administració de la Generalitat i han de determinar en tot cas les formes
d'organització i de gestió dels serveis públics” (lletra b). La Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
executa el mandat estatutari, i, pel que aquí interessa, disposa que les administracions
públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les
competències de llur titularitat a altres administracions, i també poden encarregar la
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions,
organismes o entitats públiques (article 116).
D’altra banda, l’article 37 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que l’exercici per les diputacions de les facultats delegades per
les comunitats autònomes s’acomodarà al que disposa el seu article 27, segons el qual
les competències delegades s’exerceixen d’acord amb la legislació de l’Estat o de les
comunitats autònomes (apartat 8). Segons aquest mateix article, apartat 3, lletra l),
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dins les competències que la comunitat autònoma pot delegar als ens locals hi ha la
relativa a la liquidació i recaptació dels tributs propis de la comunitat autònoma o de
l’Estat.
Pel que fa a la possibilitat de la Generalitat de delegar la competència relativa a la
recaptació dels tributs de l’Estat (que li hagin estat cedits) troba, també, empara en la
Llei estatal 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de
finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú, que preveu que, en l’àmbit
de la recaptació tributària de les Comunitats Autònomes, es puguin delegar
competències exercides, al seu torn, per delegació. Així, l’article 57 (“De la recaptació
tributària de les Comunitats Autònomes”), apartat 3, de l’esmentat text legal, disposa
que “La recaptació dels deutes tributaris corresponents als tributs cedits (…) podrà
realitzar-se directament per les Comunitats Autònomes o bé mitjançant concert amb
qualsevol altra Administració pública (…)”.
La funció de recaptació per part del ens locals dels seus tributs propis està limitada
legalment al seu àmbit territorial, però aquests ens locals poden delegar en la
comunitat autònoma les facultats de recaptació tributària que la llei els atribueix, o bé
poden recavar la col·laboració de la comunitat autònoma per tal que realitzi actuacions
recaptatòries del procediment executiu fora de l’àmbit territorial dels ens locals. En
aquest sentit, l’article 7.4 del vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que la
comunitat autònoma que hagi assumit per delegació d’una entitat local facultats de
recaptació de tots o alguns dels tributs o recursos de dret públic de la dita entitat local,
podrà exercir aquestes facultats delegades en tot en seu àmbit territorial.
L'article 8.3 del mateix text legal disposa que “L'actuació en matèria d'inspecció o
recaptació executiva que s'hagi d'efectuar fora del territori de la respectiva entitat local
en relació amb els ingressos de dret públic propis d'aquesta serà practicada pels
òrgans competents de la corresponent comunitat autònoma, quan s'hagi de realitzar
en l'àmbit territorial d'aquesta, i pels òrgans competents de l'Estat, en un altre cas,
prèvia sol•licitud del president de la corporació.”
L’article 8 del Reial decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, estableix que correspon a les entitats locals i als seus
organismes autònoms la recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda i
es durà a terme:
a) Directament per les entitats locals i els seus organismes autònoms, d'acord amb
el que estableixen les seves normes d'atribució de competències.
b) Per altres ens territorials a l'àmbit dels quals pertanyin quan així s'hagi establert
legalment, quan amb ells s'hagi formalitzat el corresponent conveni o quan s'hagi
delegat aquesta facultat en ells, amb la distribució de competències que, si escau,
s'hagi establert entre l'entitat local titular del crèdit i l'ens territorial que desenvolupi
la gestió recaptatòria.
c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la
subscripció d'un conveni per a la recaptació.
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L’article 7 del mateix Reglament general de recaptació disposa que correspon a les
comunitats autònomes la recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda, i
es durà a terme:
a) Directament per les comunitats autònomes i els seus organismes autònoms,
d'acord amb el que estableixen les seves normes d'atribució de competències.
b) Per altres entitats de dret públic amb les quals s'hagi formalitzat el corresponent
conveni o en què s'hagi delegat aquesta facultat.
c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la
subscripció d'un conveni per a la recaptació.
Finalment, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa a l’article 116.1 que: “Les
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable”; i a l’article 108 que les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents
o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d'interès comú.
En aquest ordre de coses, l’article 305.2 del ROAS, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny, estableix que els convenis que tenen per objecte la delegació o assignació
de funcions administratives es regeixen per les normes reguladores de les
corresponents competències i, en tot cas, per les relatives a les relacions
interadministratives.
Pel que fa al procediment d’aprovació de transferències de funcions o activitats a altres
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de
gestió realitzades per altres administracions, la competència per efectuar i acceptar la
transferència correspon al ple de la Diputació de Barcelona i, a més a més, l’acord
d’acceptació ha de ser adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Diputació, conforme el que disposen els articles 33.2 lletra ñ) i
47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local.
Finalment, una vegada acceptada la delegació, i signat el conveni de col·laboració,
l’addenda i el protocol, per a la seva eficàcia, els mateixos s’han de publicar de forma
íntegra en els diaris i butlletins oficials de les administracions implicades; en el nostre
cas, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per donar així compliment a la
previsió continguda en l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L’article 12 g) dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (BOPB de 12 de juny de 2012) estableix que correspon al Consell Directiu
de l’Organisme de Gestió Tributària aprovar convenis amb persones públiques i
privades, si bé, afegeix que de l’exercici d’aquesta competència queden exclosos els
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convenis relatius a la delegació de facultats de gestió, inspecció i recaptació
d’ingressos, l’aprovació dels quals està reservada al Ple de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, vist l’informe
conjunt de la Secretari General i de la Intervenció General d’aquesta Corporació, la
presidència eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent,
ACORDS
Primer.- Aprovar les minutes del conveni de col·laboració, de l’addenda i del protocol a
celebrar l’any 2015 entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d’ingressos
tributaris i altres ingressos de dret públic que s’adjunten, respectivament, com a
documents annexos 1, 2 i 3 a aquest dictamen, condicionat a l’aprovació definitiva de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització
d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic, que es troba en tramitació.
Segon.- Facultar al diputat president de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona, senyor Carles Rossinyol Vidal, per tal que
en nom de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària,
procedeixi a la signatura del conveni de col·laboració, de l’addenda i del protocol, les
minutes dels quals han estat aprovades.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr.
Villagrasa, qui diu: “Simplemente manifestar nuestra abstención en el punto 15”.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (18), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (1) i
l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular (6), sent el resultat definitiu de
42 vots a favor i 6 abstencions.
16.- Dictamen de data 10 de març de 2015, que proposa l'acceptació de
l'ampliació de la delegació acordada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic locals i alhora confirmació i clarificació de
l’abast d’anteriors acords de delegació.
La Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant decret de 4 de març
de 2015 ha adoptat diversos acords pels quals es modifiquen i amplien la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i
determinats ingressos de dret públic locals que es detallen a la part dispositiva del
present dictamen i en l'esmentat decret de la Presidència de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. En el mateix decret s'especifica l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat a la Diputació de Barcelona.
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El punt setè de la part dispositiva del decret del President de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, condiciona l'efectivitat del decret a la seva ratificació pel Consell
Metropolità de l'AMB. A més a més, els serveis metropolitans han informat a l'ORGT
que la sessió en què està prevista que es produeixi dita ratificació se celebrarà el
proper dia 24 de març de 2015, és a dir, 2 dies abans de la celebració del Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona on es podria acceptar la delegació efectuada, Ple que se
celebrarà el dia 26 de març de 2015.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada per l'Àrea Metropolitana de
Barcelona a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Sancions per infraccions del Reglament de viatgers del serveis de transport públic
subterrani de l'àmbit de l'AMB (ferrocarril metropolità)
- Sancions per incivisme en el transport públic
- Costes judicials
- Taxes per la realització d'activitats i prestació de serveis ambientals.
- Altres ingressos de dret públic que pugui liquidar l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Les funcions que es deleguen són:



Notificació de la provisió de constrenyiment quan aquesta no hagi estat notificada
per l'entitat.
Recaptació i gestió dels deutes en període executiu fins la finalització del procés
d'embargament de diners en comptes oberts en entitats de crèdit i l'embargament
de devolucions tributaris, d'acord amb l'establert en l'addenda al conveni amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària de 13 de desembre de 2006.
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Liquidació d'interessos de demora i els que corresponguin en la gestió de les
sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments.
Dictar la diligència d'embargament de diners en comptes oberts en entitats de
crèdits.
Dictar la diligència d'embargament de diners de devolucions tributàries.
Resoldre els recursos contra la diligència d'embargament de diners en comptes
oberts en entitats de crèdits i contra la diligència d'embarg de devolucions.
Resoldre les sol·licitud de fraccionaments i ajornaments en període executiu.
Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i
ajornaments en període executiu.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts en període executiu,
sempre que s'hagi percebut per l'Organisme de Gestió Tributària.
L'execució de garanties d'acord amb el que estableix l'article 168 de la LGT.
Qualsevol altre actuació material necessària per a l'efectivitat de les anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Tribut metropolità
- Quan aquest estigui inclòs dins dels mateix instrument cobratori mitjançant el qual es
gestiona l'Impost sobre béns immobles i la gestió d'aquest impost es realitzi per
l'ORGT de la Diputació de Barcelona. Les funcions que es deleguen són:










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

- Quan aquest no estigui inclòs dins del mateix instrument cobratori mitjançant el qual
es gestiona l'Impost sobre béns immobles. Les funcions que es deleguen són:




Notificació de la provisió de constrenyiment quan aquesta no hagi estat notificada
per l'entitat.
Recaptació i gestió dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora i els que corresponguin en la gestió de les
sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments.
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Dictar la diligència d'embargament de diners en comptes oberts en entitats de
crèdits.
Dictar la diligència d'embargament de devolucions tributàries.
Resoldre els recursos contra la diligència d'embargament de diners en comptes
oberts en entitats de crèdits i contra la diligència d'embarg de devolucions.
Resoldre les sol·licitud de fraccionaments i ajornaments en període executiu.
Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i
ajornaments en període executiu.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts en període executiu,
sempre que s'hagi percebut per l'Organisme de Gestió Tributària.
L'execució de garanties d'acord amb el que estableix l'article 168 de la LGT.
Qualsevol altre actuació material necessària per a l'efectivitat de les anteriors.

II.- Sancions per incompliment del reglament metropolità del taxi
Les funcions que es deleguen són:












Notificació de la provisió de constrenyiment quan aquesta no hagi estat notificada
per l'entitat.
Recaptació i gestió dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora i els que corresponguin en la gestió de les
sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments.
Dictar la diligència d'embargament de diners en comptes oberts en entitats de
crèdits.
Dictar la diligència d'embargament de devolucions tributàries.
Resoldre els recursos contra la diligència d'embargament de diners en comptes
oberts en entitats de crèdits i contra la diligència d'embarg de devolucions.
Resoldre les sol·licitud de fraccionaments i ajornaments en període executiu.
Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i
ajornaments en període executiu.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts en període executiu,
sempre que s'hagi percebut per l'Organisme de Gestió Tributària.
L'execució de garanties d'acord amb el que estableix l'article 168 de la LGT.
Qualsevol altre actuació material necessària per a l'efectivitat de les anteriors.

III.- Sancions per abocaments d'aigües residuals
Les funcions que es deleguen són:







Notificació de la provisió de constrenyiment quan aquesta no hagi estat notificada
per l'entitat.
Recaptació i gestió dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora i els que corresponguin en la gestió de les
sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments.
Dictar la diligència d'embargament de diners en comptes oberts en entitats de
crèdits.
Dictar la diligència d'embargament de devolucions tributàries.
Resoldre els recursos contra la diligència d'embargament de diners en comptes
oberts en entitats de crèdits i contra la diligència d'embarg de devolucions.
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Resoldre les sol·licitud de fraccionaments i ajornaments en període executiu.
Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i
ajornaments en període executiu.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts en període executiu,
sempre que s'hagi percebut per l'Organisme de Gestió Tributària.
L'execució de garanties d'acord amb el que estableix l'article 168 de la LGT.
Qualsevol altre actuació material necessària per a l'efectivitat de les anteriors.

IV.- Altres ingressos de dret públic anteriorment delegats que es detallen a
continuació: Taxa metropolitana de tractament de residus quan no es recapta amb el
rebut de l'aigua per les companyies subministradores, sancions per infraccions del
Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de l'àmbit de
l'AMB, i altres ingressos de dret públic no indicats específicament en apartats
anteriors.
Les funcions que es deleguen són:













Notificació de la provisió de constrenyiment quan aquesta no hagi estat notificada
per l'entitat.
Recaptació i gestió dels deutes en període executiu fins la finalització del procés
d'embargament de diners en comptes oberts en entitats de crèdit i l'embargament
de devolucions tributaris, d'acord amb l'establert en l'addenda al conveni amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Liquidació d'interessos de demora i els que corresponguin en la gestió de les
sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments.
Dictar la diligència d'embargament de diners en comptes oberts en entitats de
crèdits.
Dictar la diligència d'embargament de devolucions tributàries.
Resoldre els recursos contra la diligència d'embargament de diners en comptes
oberts en entitats de crèdits i contra la diligència d'embarg de devolucions.
Resoldre les sol·licitud de fraccionaments i ajornaments en període executiu.
Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i
ajornaments en període executiu.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts en període executiu,
sempre que s'hagi percebut per l'Organisme de Gestió Tributària.
L'execució de garanties d'acord amb el que estableix l'article 168 de la LGT.
Qualsevol altre actuació material necessària per a l'efectivitat de les anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart, cinquè i sisè de l’acord de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat local
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 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
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quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
17.- Dictamen de data 4 de març de 2015, que proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta en data 26 de febrer de 2015 acordà 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, en
data 26 de febrer de 2015, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres



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

152

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria







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 conta els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Sancions administratives








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

III.- Taxes per













Mercat
Serveis urbanístics
Serveis de salut pública
Prestació del servei de veu pública
Intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
Llicència obertura d'establiments
Llicència de primera ocupació
Llicències del servei d'autotaxi i altres vehicles de lloguer
Ensenyament especials municipals
Tinença gossos
Retirar vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública
Utilitza privativament o per a l'aprofitament especial de béns de domini públic
municipal i prestació de serveis:
-

-



Ocupació de la via pública mitjançant el Mercat Setmanal Ambulant
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Obertura de cales o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció del
paviment o voreres en les vies públiques
Ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos
Ocupació de la via pública mitjançant parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic, així com indústries
del carrer, ambulants o rodatge cinematogràfic
Ocupació amb mercaderies derivades de la indústria, materials per a la
construcció, runes, tancs, puntals, apuntalaments, basties i altres
instal·lacions anàlogues
Prestació servei de vigilància especial
Emissió de documents cobratoris.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Preus públics per




Prestació dels serveis d'atenció domiciliària
Escola municipal de música
Lloguer de sales, instal·lacions culturals i altres anàlegs









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

V.- Altres ingressos tributaris









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de la Llagosta a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles


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

II.- Impost sobre activitats econòmiques















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana




Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
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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.

V.- Contribucions especials







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

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















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

VII.- Taxa per al tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans




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

VIII.- Taxa per utilitzar privativament o per l'aprofitament especial de béns de domini
públic municipal i prestació de serveis:













Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i les reserves de via pública per aparcament de càrrega i
descàrrega de mercaderies, així com talls o restriccions de circulació

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

IX.- Taxa per servei de cementiri municipal







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

X.- Quotes d'urbanització







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

XI.- Execucions subsidiàries



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

XII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

XIII.- Concessions administratives







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

XIV.- Altres ingressos no tributaris







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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
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18.- Dictamen de data 4 de març de 2015, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Marganell, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Marganell en data 2 de febrer de 2015 acordà l’ampliació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Marganell, en data 2 de febrer de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa subministrament d'aigua:









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
19.- Dictamen de data 27 de gener de 2015, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls, a favor de la Diputació de Barcelona, de la funció d'aprovació de
crèdits incobrables dels ingressos de dret públics delegats amb anterioritat.
El Ple de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls en data 26 de novembre de 2014 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la funció
d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públic, la gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels quals ha estat delegada amb anterioritat, mitjançant
l'adopció dels corresponents acords plenaris.
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.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olesa
de Bonesvalls en data 26 de novembre de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona
de la funció d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públic, la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels quals ha estat delegada amb anterioritat,
mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris.
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 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
20.- Dictamen de data 6 de març de 2015, que proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en data 12 de febrer de 2015 acordà
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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, en data 12 de febrer de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Taxa pel servei d'escola bressol








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

II.- Preu púbic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals.








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

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en
sessió de 12 de febrer de 2015 pel qual va aprovar la revocació de la delegació
efectuada en la Diputació de Barcelona relativa a les funcions de gestió i recaptació de
la Taxa per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals.
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel
Ple de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles











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

II.- Impost sobre activitats econòmiques















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica





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

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d'interès general i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil















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

VII.- Taxes per:
-

-

Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls i les revisions periòdiques.
Llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, i les
fiances que s'hagin de constituir.
Servei de gestió de residus municipals.
Ocupació de la via pública.
Utilització de plaques, patents i distintius.
Manteniment de les bústies.
Prestació de serveis de cementeris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Clavegueram.
Per les entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.








Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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-

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.

Mercats setmanals
Servei d'escola bressol








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

VIII.- Preu públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals








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

IX.- Contribucions especials








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

X.- Quotes d'urbanització








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

XI.- Sancions diverses



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

XII.- Execucions subsidiàries








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

XIII.- Multes coercitives







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

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

XV.- Crèdits incobrables
- L'aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes i ingressos per rebut).
XVI.- Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament
pugui liquidar



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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
21.- Dictamen de data 27 de gener de 2015, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 15 de desembre de 2014
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, en data 15 de desembre de 2014 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa entrada vehicles - guals
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposi 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 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
22.- Dictamen de data 22 de gener de 2015, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions d'aprovació de
crèdits incobrables dels ingressos de dret públics delegats amb anterioritat.
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles en data 19 de novembre de 2014
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la funció
d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públic, la gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels quals ha estat delegada amb anterioritat, mitjançant
l'adopció dels corresponents acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Pere de Riudebitlles en data 19 de novembre de 2014 a favor de la Diputació de
Barcelona de la funció d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públic,
la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels quals ha estat delegada amb
anterioritat, mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris.
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 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
23.- Dictamen de data 22 de gener de 2015, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions d'aprovació de crèdits incobrables
dels ingressos de dret públics delegats amb anterioritat.
El Ple de l’Ajuntament de Subirats en data 17 de novembre de 2014 acordà l’ampliació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la funció d'aprovació de crèdits
incobrables dels ingressos de dret públic, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels quals ha estat delegada amb anterioritat, mitjançant l'adopció dels corresponents
acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Subirats en data 17 de novembre de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de la
funció d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públic, la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels quals ha estat delegada amb anterioritat,
mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris.
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.
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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 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
24.- Dictamen de data 10 de març de 2015, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, a favor de la Diputació de Barcelonade les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí en data 9 de març de 2015 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí, en data 9 de març de 2015, a favor de la Diputació de Barcelona
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de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I.- Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la modificació de l'abast de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Vilanova del Camí, en data 9 de març de 2015, a favor de la Diputació de
Barcelona en relació a acords municipals adoptats amb anterioritat de les funcions de
gestió i/o recaptació del tribut que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
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quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
25.- Dictamen de data 12 de març de 2015, que proposa l’acceptació i aprovació
de la minuta de l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la disciplina
de mercat.
La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província de
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de
Barcelona són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, al 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 i a les normes que les desenvolupen.
Les actuacions desenvolupades per aquesta Corporació a l’àmbit de la protecció de les
persones consumidores i en suport d’altres ens locals, gaudeixen de gran notorietat i
reconeixement.
L’Agència Catalana del Consum és l’organisme autònom administratiu de la Generalitat
de Catalunya que té assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de
desembre, totes les competències en matèria de consum que corresponen a la
Generalitat en virtut de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu
desenvolupament, exerceix les funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma legal,
entre les quals hi ha la de vetllar perquè els productes i els serveis posats a disposició
de les persones consumidores incorporin la informació i assoleixin els nivells de
seguretat legalment exigibles i establir campanyes de prevenció dirigides especialment
a evitar el frau, la informació que indueixi a error o sigui incompleta.
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a
l’ordenament jurídic i , especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya aprovat
mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al conjunt
d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum.
Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública
i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció
i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les
actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del
control i la disciplina de mercat.
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A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un encàrrec
de funcions entre ambdues administracions per a la gestió ordinària d’un servei
concret assenyalant que, a més a més dels requisits generals, aquest ha de comptar
amb la proposta favorable de la Comissió Mixta de Seguiment del conveni i els
informes jurídics favorables de les parts.
Que d’acord amb l’article 9.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, abans
esmentat, la Generalitat pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la
gestió ordinària de serveis propis cosa que confirma el previst a l’article 8 de la Llei
estatal 7/1985, de 2 d’abril.
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, també permet els
encàrrecs de gestió entre òrgans de diferents administracions públiques, així com
l’equivalent previst a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum, amb data 1 de juliol de
2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de
determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al
públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni havia estat aprovat prèviament
pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 27 de juny de 2013 per unanimitat dels
membres presents a la sessió. El mateix Ple de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària el dia 19 de desembre de 2013 aprovà per unanimitat dels membres
presents, el dictamen que proposà l’aprovació de la pròrroga per al 2014 del conveni
d’encàrrec de gestió el qual va ser subscrit per les parts el 30 de desembre de 2013.
La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local amb la
incorporació d’un article 57 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, imposant a les comunitats
autònomes una garantia de pagament d’obligacions en exercici de competències
delegades i de convenis de col·laboració i una disposició addicional novena on es va
establir que tots els convenis, acords i instruments de cooperació amb ens locals i la
clàusula de finançament i exercici de competències que no siguin considerades
pròpies s’havien d’adaptar a les noves previsions legals havent d’incorporar la clàusula
de garantia, conjuntament amb el previst al Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, de
mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació
subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya fan que
finalitzada la pròrroga abans citada, però subsistint la voluntat favorable a la prestació
dels serveis encarregats i no existint cap circumstància impeditiva sigui voluntat
d’ambdues parts el realitzar un nou conveni d’encàrrec de gestió per tal d’adequar-lo a
la normativa actual de règim local.
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que
aquests encàrrec de gestió obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció
inspectora a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context actual
de simplificació de l’organització administrativa, de contenció de la despesa i
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i
denúncies.
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Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir llurs funcions, establir el
present encàrrec de gestió per aconseguir una major coordinació en les respectives
competències, una millor eficàcia d’esforços i per tant, un millor aprofitament dels
respectius recursos, mitjans i materials.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Vicepresidència segona i Presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, previ
l’informe favorable de la Secretaria i de la Intervenció General d’aquesta Corporació,
sotmet a la consideració de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció
a les Persones, la proposta que segueix per a la seva elevació al Ple, d’acord amb la
competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació a l’art. 47.2.h) de la mateixa norma, per tal de que en
aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR per part de la Diputació de Barcelona i conforme a les
justificacions manifestades en la part expositiva d’aquest dictamen, l’encàrrec de
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la
disciplina de mercat i dintre del l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
Segon.- APROVAR, el conveni d’encàrrec de gestió, així com els seus dos annexes
que s’adjunten d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:

“CONVENI DE FORMALITZACIÓ D’UN ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AGÈNCIA
CATALANA DEL CONSUM A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L’ÀMBIT DE LA
DISCIPLINA DE MERCAT

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, diputat
delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, Igualtat i Ciutadania adscrit a l'Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el nomenament
establert a l'apartat 1.8.e) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i modificada
per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB
de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), i facultat amb el que està recollit a l’apartat
5.4.c) de la mateixa sobre la representació de la Diputació en la signatura dels convenis;
assistit per la secretària delegada la Sra. Denia Lázaro Ardila en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 12577/13 de data 16 de
desembre de 2013 sobre delegació de funcions de Secretaria, mandat 2011-2015 (III),
publicat en el BOPB de data 20 de gener de 2014.
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM representada pel senyor Alfons Conesa Badiella,
director de la mateixa, actuant en representació d’aquest organisme autònom administratiu
d’acord amb el nomenament efectuat mitjançant el Decret 288/2011, d’1 de març i en virtut
de les funcions que té assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de
creació de l’entitat.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació en què actuen, la capacitat
legal necessària per a la formalització d’aquest acord, i
EXPOSEN
I.- L’Agència Catalana del Consum és l’organisme autònom administratiu de la Generalitat
de Catalunya que té assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de
desembre, totes les competències en matèria de consum que corresponen a la Generalitat
en virtut de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu desenvolupament,
exerceix les funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma legal, entre les quals hi ha la
de vetllar perquè els productes i els serveis posats a disposició de les persones
consumidores incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment
exigibles i establir campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la
informació que indueixi a error o sigui incompleta.
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a
l’ordenament jurídic i , especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya aprovat
mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al conjunt
d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum.
II.- La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província de
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona
són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al
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 i a les normes que les desenvolupen. Les actuacions
desenvolupades a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores i en suport d’altres
ens locals, gaudeixen de gran notorietat i reconeixement.
Que d’acord amb l’article 9.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, abans esmentat, la
Generalitat pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la gestió ordinària de
serveis propis cosa que confirma el previst a l’article 8 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril.
III.- Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública i
Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de col·laboració per
tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció i defensa de les
persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les actuacions que en són
objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del control i la disciplina de
mercat.
A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de
funcions per a la gestió ordinària d’un servei concret assenyalant que, a més a més dels
requisits generals, ha de comptar amb la proposta favorable de la Comissió Mixta de
Seguiment del conveni i els informes jurídics favorables de les parts.
IV.- A partir de l’article 160.1.a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic
o de serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o
d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a durla a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar tenint en compte una sèrie de
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determinacions que s’hi estableixen, elements aquests que es donen en l’objecte i els
objectius del present conveni.
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, també permet els encàrrecs de gestió entre
òrgans de diferents administracions públiques.
V.- Al Codi de Consum de Catalunya, en el marc de l’activitat de la inspecció i el control de
mercat es regulen amb caràcter general les activitats d’inspecció i en concret, la que
correspon a la presa de mostres reglamentària i indicativa (articles 322-7 i 322-8) la qual
mentre no sigui objecte de nou desenvolupament s’ha d’ajustar al previst al Decret
206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum.
VI.- Les parts, amb data 1 de juliol de 2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de
gestió per a la realització de determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i
establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni havia estat
aprovat prèviament pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 27 de juny de 2013 per
unanimitat dels membres presents a la sessió. El mateix Ple de la Diputació de Barcelona
en sessió ordinària el dia 19 de desembre de 2013 aprovà per unanimitat dels membre
presents, el dictamen que proposà l’aprovació de la pròrroga per al 2014 del conveni
d’encàrrec de gestió el qual va ser subscrit per les parts el 30 de desembre de 2013.
VII.- La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local amb la incorporació
d’un article 57 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, imposant a les comunitats autònomes una
garantia de pagament d’obligacions en exercici de competències delegades i de convenis de
col·laboració i una disposició addicional novena on es va establir que tots els convenis,
acords i instruments de cooperació amb ens locals i clàusula de finançament i exercici de
competències que no siguin considerades pròpies s’havien d’adaptar a les noves previsions
legals havent d’incorporar la clàusula de garantia, conjuntament amb el previst al Decret llei
4/2014, de 22 de juliol, de mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els
instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de
Catalunya fan que finalitzada la pròrroga abans citada, però subsistint la voluntat favorable
a la prestació dels serveis encarregats i no existint cap circumstància impeditiva sigui
voluntat d’ambdues parts el realitzar un nou conveni d’encàrrec de gestió per tal d’adequarlo a la normativa actual de règim local.
VIII.- La Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa anteriorment assenyalada i la
concreta prevista al 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, té interès i accepta, al disposar de recursos
suficients, cooperar amb l’Agència Catalana del Consum, a l’àmbit de la disciplina de mercat
i, en concret, en tasques d’inspecció i control de mercat adequant les actuacions a
l’encàrrec rebut, a la legislació d’aplicació en aquest tipus d’acords i al control, la direcció i
les instruccions generals i particulars de l’Agència Catalana del Consum, segons l’acordat a
les clàusules i a l’annex 1 d’activitats anuals incorporat al conveni .
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que
l’encàrrec de gestió obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció inspectora a l’àmbit
de la protecció de les persones consumidores en el context actual de simplificació de
l’organització administrativa, de contenció de la despesa i d’increment d’actuacions
inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i denúncies.
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Les parts convenen les condicions en que s’ha d’efectuar aquest específic encàrrec de
gestió i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen aquest Acord que es
regirà per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte de l’encàrrec
1.L’Agència Catalana del Consum encarrega a la Diputació de Barcelona la realització
d’activitats d’inspecció en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit
territorial, amb l’abast que s’indica a continuació i en el context de les competències pròpies
de l’Agència i d’acord amb l’activitat prèviament programada pel Servei d’Inspecció i Control
de Mercat.
2.L’encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Agència Catalana del Consum proposar
i adoptar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material
objecte d’encàrrec així com fer complir a l’encarregat les normes i instruccions d’aplicació.
3.L’encàrrec de gestió no exclou l’obtenció prèvia de les autoritzacions o informes que
puguin ser necessaris per a l’exercici de l’encàrrec de gestió per part de les administracions
corresponents.
Segona.- Marc jurídic
1. L’encàrrec de gestió que s’efectua mitjançant aquest conveni s’ha d’ajustar a les seves
clàusules i al previst a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i, en aquest sentit, s’ha
d’adaptar a les normes de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.
Les actuacions tècniques derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al
Codi de Consum de Catalunya i a la normativa de desenvolupament, especialment en
aquella que regula la inspecció de disciplina de mercat i consum i també, als acords que es
puguin adoptar de conformitat amb el previst a l’apartat tercer de la clàusula primera.
2. Pel que fa a les funcions de direcció i control de la Generalitat de Catalunya, en allò no
previst en aquest encàrrec de gestió i que no sigui incompatible amb allò establert a les
normes indicades a l’apartat immediat anterior en serà d’aplicació l’article 141.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Tercera.- Funcions encarregades
1. Les actuacions encarregades es detallen en l’annex 1 degudament signat d’aquest
conveni d’acord amb la programació que ha de facilitar l’Agència Catalana del Consum.
Aquesta programació es farà en funció de l’agenda de suport municipal del Servei de Suport
a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
2. L’ampliació de l’objecte i/o de les actuacions d’aquest encàrrec, mentre aquest sigui
vigent, s’ha de fer mitjançant l’addenda anual prevista al segon apartat de la clàusula
vuitena d’aquest encàrrec de gestió tenint en compte el previst a l’article 10.5 de la llei
26/2010, de 3 d’agost.
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Quarta.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
1.La Diputació de Barcelona ha de comunicar l’inici i finalització de les actuacions
d’inspecció a l’Agència Catalana del Consum i ha de realitzar-les d’acord amb les normes
legals d’aplicació, especialment el Codi de Consum de Catalunya i les normes de
desenvolupament, en especial aquelles que regulen el funcionament de la inspecció de
disciplina del mercat i consum i, també, d’acord amb les instruccions generals i particulars
rebudes de l’organisme encarregant.
2. El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona serà l’òrgan
responsable de l’execució de l’encàrrec de gestió.
3. La Diputació de Barcelona publicarà el Conveni d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de
la Província i a la seva pàgina web.
Cinquena.- Obligacions de l’Agència Catalana del Consum
1. L’Agència Catalana del Consum, mitjançant la subdirecció general de Disciplina de
Mercat ha de supervisar l’activitat encarregada i ha d’adoptar les instruccions pertinents per
tal que les actuacions realitzades per encàrrec es desenvolupin en el marc competencial i
normatiu vigent.
2. L’Agència Catalana del Consum ha de facilitar a la Diputació de Barcelona les dades
necessàries, els materials necessaris per a la recollida de les mostres i la documentació
tècnica necessària que permetrà la inserció, quan s’escaigui, dels logotips d’ambdues
administracions. L’Agència Catalana del Consum, quan ho consideri necessari per a la
correcta execució de l’encàrrec, facilitarà a la Diputació de Barcelona els aplicatius
informàtics desenvolupats per l’Agència que siguin necessaris.
3. L’Agència Catalana del Consum publicarà el Conveni d’encàrrec de gestió al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i a la seva pàgina web.
4. L’Agència Catalana del Consum acreditarà individualment i nominalment com a personal
inspector les persones funcionàries designades pel Servei de Suport a les Polítiques de
Consum de la Diputació de Barcelona per tal que puguin realitzar les actuacions inspectores
previstes en aquest encàrrec de gestió.
5. L’Agència Catalana del Consum portarà a terme la formació teòrica i pràctica adreçada a
les persones funcionàries designades pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la
Diputació de Barcelona per tal que adquireixin els coneixements necessaris per portar a
terme amb la màxima eficàcia les actuacions inspectores encarregades.
6. A la finalització de les actuacions d’inspecció encarregades, les parts estendran una acta
dels treballs on es reflectirà llur estat i aquelles altres dades que es considerin rellevants.
Les actes esmentades seran signades pels representants de la Comissió de Seguiment que
es preveu en aquest document.
Sisena.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de la informació.
Les parts s’obliguen a complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal,
concretament, amb el previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que la
desenvolupa, així com a implementar les mesures tècniques i organitzatives que resultin
necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades d’acord amb el nivell de seguretat
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aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de
tractament i conforme a les especificacions establertes en l’Annex 2.
Donat que l’objecte de l’encàrrec suposa el tractament de dades de caràcter personal, de
persones identificades o identificables, les parts formalitzen en un Annex 2 del conveni un
clausulat específic on es recullen les obligacions en relació amb aquest tractament de dades
d’acord amb la legislació d’aplicació.
Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació amb les dades que es derivin de
l’execució d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial i secret i no podrà ser revelada a
tercers sense el previ consentiment de l’altra part.
Setena.- Seguiment i control de l’encàrrec
a) Inici de les actuacions:
La Diputació de Barcelona comunicarà l’inici de les actuacions mitjançant qualsevol canal
admès en dret (preferentment correu electrònic) adreçat al/ a la cap del servei d’Inspecció i
Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum i d’acord amb el Programa
d’actuacions adoptat.
b) Execució de les actuacions:
Les actuacions objecte del conveni s’hauran d’adequar al procediment administratiu i a les
condicions legalment aplicables.
En cas que l’Agència Catalana del Consum detectés un incompliment ho posarà en
coneixement immediat de la Diputació de Barcelona per qualsevol canal admès en dret
(preferentment correu electrònic) la qual restarà obligada, quan se l’indiqui, a la paralització
de les actuacions per tal d’adequar l’execució dels treballs a les condicions exigibles.
Si en el curs de les actuacions d’inspecció la Diputació de Barcelona detectés la necessitat
d’adopció de mesures cautelars per garantir els interessos generals de les persones
consumidores i, en especial, la protecció de llur salut i seguretat, ho ha de posar d’immediat
en coneixement de l’Agència Catalana del Consum per qualsevol canal admès en dret
(preferentment correu electrònic) perquè aquesta pugui actuar en conseqüència.
c) Finalització de les actuacions:
La Diputació de Barcelona ha de comunicar per qualsevol canal admès en dret
(preferentment correu electrònic) la finalització de les actuacions a l’Agència Catalana del
Consum la qual cosa permetrà l’elaboració de l’acta prevista a la clàusula cinquena.
En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona ha de traspassar a l’Agència Catalana del
Consum tota la informació i documentació generada per l’encàrrec de gestió, motiu pel qual
ha d’informar als subjectes afectats per les actuacions, que actua per encàrrec d’aquella.
Vuitena.- Entrada en vigor i vigència
1.Aquest acord entra en vigor un cop hagi estat signat i sens perjudici del previst a la
clàusula desena i el que a continuació s’indica, per a l’execució de les activitats que són el
seu objecte serà vigent fins el 31 de desembre 2015.
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La vigència del conveni s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament dels
compromisos econòmics establerts en la clàusula onzena.
2.L’acord es pot prorrogar per períodes anuals mitjançant addenda amb la incorporació de
les actualitzacions anuals pactades a l’annex corresponent. La seva pròrroga ha de ser
expressa al comportar compromisos de despesa econòmica que han de ser informats
explícitament.
Novena.- Comissió de Seguiment
La Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació prevista al Pacte cinquè del Conveni Marc de
col·laboració de 15 de juliol de 2010 subscrit entre l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea
de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona serà la comissió de seguiment per a
la interpretació, revisió i resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució de
l’encàrrec.
Desena.- Extinció del conveni
1. El conveni s’extingirà pel transcurs de la seva vigència sense pròrroga expressa.
2. A més a més de l’anterior, són causes d’extinció les següents:
-

El mutu acord de les parts manifestat per escrit i amb antelació de dos mesos.
La revocació de l’encàrrec.
La impossibilitat esdevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest
acord.
La derogació o extinció dels organismes signataris o la derogació i/o modificació
substancial de les competències d’aquests quan tinguin relació amb l’encàrrec.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquest acord.
Com a conseqüència de modificació legislativa que doni lloc a la seva incompatibilitat
sobrevinguda.

3. En cas d’extinció anticipada la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula anterior ha
de decidir sobre la forma de finalització i de liquidació de les actuacions en tràmit.
Onzena.- Finançament
1. Les despeses generades en el correcte desenvolupament d’aquest encàrrec de gestió
són assumides per l’Agència Catalana del Consum amb càrrec a la partida pressupostària
D/227.0003.00/4610/0000. L’import total de despesa que, com a màxim, es fixa per a l’any
2015 és de 40.074€ d’acord amb el desglossament i les definicions previstes a l’annex 1
adjunt. El pagament de les despeses resta condicionat a l’existència de crèdit suficient i
adequat al pressupost de l’organisme per a l’any 2015.
2. Les despeses directes, corresponents a la compra de les mostres, s’ajustaran al previst a
l’annex 1 d’actuacions i seran assumides inicialment per la Diputació de Barcelona a càrrec
a l’aplicació pressupostària G/60402/49300/22615 de l’exercici 2015, fins a un
pressupost màxim de 19.960€ (dinou mil nou-cents seixanta euros).
3. La Diputació de Barcelona acreditarà mensualment, conforme s’especifica a l’annex 1,
davant l’Agència Catalana del Consum les despeses directes en què hagi incorregut amb
motiu de l’adquisició de mostres i facilitarà els documents corresponents.
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Quan la Diputació de Barcelona acrediti periòdicament les despeses directes a l’Agència
Catalana del Consum, en la documentació haurà d’incloure fotocòpia compulsada de cada
acta i de cada factura de compra, així com una relació de totes les factures acreditades,
signada per l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona i amb la conformitat de la
prestació.
4. Les despeses de gestió, previstes en l’annex 1 d’aquest conveni d’encàrrec de gestió,
seran acreditades mensualment per la Diputació de Barcelona a l’Agència Catalana del
Consum per qualsevol canal admès en dret.
5. L’Agència Catalana del Consum, prèvia comprovació de la documentació presentada per
la Diputació de Barcelona, procedirà a iniciar els tràmits necessaris per a la liquidació de les
despeses justificades generades per la compra de les mostres i per les despeses de gestió,
mitjançant transferència bancària a la Diputació de Barcelona o per d’altres mecanismes de
compensació de deutes entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
6. En cas de devolucions les parts es faran les compensacions oportunes.
Dotzena.- Clàusula de garantia de compliment de les obligacions financeres o de
compromisos de pagament de la Generalitat de Catalunya.
1. Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest acord, l’Agència Catalana
del Consum ha de compensar a la Diputació de Barcelona amb l’import previst a la clàusula
onzena i aquesta s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa
en aquest establerts. Així mateix, la Diputació ha de justificar l’actuació efectuada en la
forma, terminis i condicions que s’hi preveuen a la clàusula citada i ha de trametre a
l’Agència Catalana del Consum juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta
de pagament sol·licitant l’abonament de l’import corresponent perquè aquesta en el termini
màxim de dos mesos reconegui l’obligació.
2. Una vegada notificat el reconeixement de l’obligació per l’òrgan competent de l’Agència
Catalana del Consum i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi
efectuat el pagament, la Diputació de Barcelona podrà comunicar-ho a l’Administració
General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
3. No obstant, si en els termes previstos en el conveni, l’Agència Catalana del Consum
comunica a la Diputació de Barcelona la seva discrepància amb la documentació tramesa,
aquesta haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, l’Agència
Catalana del Consum en el termini màxim de dos mesos ha de reconèixer l’obligació i
notificar-ho a la Diputació de Barcelona i dins del termini de quatre mesos següents a la
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi
efectuat el pagament la Diputació de Barcelona podrà comunicar-ho a l’Administració
General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
Tretzena.- Règim jurídic i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de
Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu, i en concret
per l’establert a la Llei 26/2010 (articles 10, 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser
resoltes per la Comissió de Seguiment i Avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se
sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, perquè coneguin i decideixin sobre les
qüestions que puguin derivar d’aquest conveni.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquests acords, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
Catorzena.- Modificació unitats administratives
Les referències concretes a unitats administratives de les parts s’entendrà feta a aquelles
altres que per canvis d’estructura les puguin substituir.
Quinzena.- Imatge corporativa
En cas d’un possible ús de la imatge corporativa per part d’ambdues administracions en les
activitats a desenvolupar, es farà constar d’acord amb les instruccions per a la senyalització
i els logotips establerts per aquestes.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- IMPUTAR una despesa de DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS
(19.960,00€) a què ascendeixen la compra de les mostres derivades de l’activitat
encarregada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Servei de Suport a les
Polítiques de Consum G/60402/49300/22615 del pressupost corporatiu de l’exercici
2015.
Quart.- PUBLICAR, els presents acords juntament amb els seus annexes, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com també a la seu electrònica de la
Corporació.
Cinquè.- Inscriure el present conveni en el Registre electrònic de convenis entre
comunitats autònomes i entitats locals, als efectes del Real Decreto–ley 17/2014 de 26
de desembre, de medidas de sostenibilidad financera de las comunidades autónomas
y entidades locales y otras de carácter económico.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
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Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
26.- Dictamen de data 3 de febrer de 2015, que proposa acordar el traspàs de
titularitat, a favor de l’Ajuntament d’Òdena, del tram de la carretera BV-1006,
entre els p.k. 3,285 i 3,470.
Atès que la carretera BV-1106, en el terme municipal d’Òdena, és actualment de
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 l’Ajuntament d’Òdena ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
d’urbanitzar el tram de travessera urbana de la carretera BV-1106 comprès entres els
punts quilomètrics 3+285 i 3+470 per tal d’adequar els espais de la travessera a un
carrer urbà.
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que en data 31 de
maig de 2012 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, juntament amb el
seu Protocol General, com a instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Òdena i la
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament,
amb el suport econòmic de la Diputació, l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de
la carretera BV-1106 i projecte de reurbanització de la travessera entre els punts
quilomètrics 3+285 i 3+470”.
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per
la Junta de Govern en sessió celebrada en data 13 de novembre de 2014, ha acordat
formalitzar l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament d’Òdena, d’un
conveni específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als
efectes del traspàs de la titularitat a l’Ajuntament i de les obres d’urbanització del tram
de la carretera BV-1106 comprès entre els punts quilomètrics 3+285 i 3+470.
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Òdena dels compromisos que
s’especifiquen en el mateix, en ordre al traspàs de titularitat a l’Ajuntament de
l’esmentat tram de la carretera de la Diputació BV-1106 entre els punts quilomètrics
3+285 i 3+470 i establir les condicions per a l’execució de les obres per a la seva
reurbanització.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Òdena,en sessió ordinària celebrada en data 12 de
novembre de 2013, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici
de data 18 de novembre de 2013, presentat en el Registre d’entrada amb data 26 de
novembre de 2013, en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
d’un tram de la carretera BV-1106, que l’Ajuntament situa entre els punts quilomètrics
3+285 i 3+470.
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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 d’Òdena en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del
referit tram de carretera, en els termes següents:
“(...) La carretera BV-1106 disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat com a
carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà d’Òdena que s’inicia en el
pk 3+285 (creuament amb el carrer de la riera) i finalitza en el pk 3+470 (creuament
amb la carretera C-37z) (...)”
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:
Carretera:
Pk inicial:
Pk final:
Tram a cedir:
Amplada mitja:
Superfície:
Estat del ferm:

BV-1106
3+470
Final ctra. Creuament amb antiga ctra. C-37z
3+285
Inici creuament amb carrer de la Riera
Del P.Km. 3+285 al P.Km. 3+470
6,15m
1.137,75m2
Bó

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
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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.
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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
ACORDS
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament d’Òdena, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió
de data 12 de novembre de 2013, del tram comprès entre el punt quilomètric 3+285 i el
3+470 de la carretera BV-1106, 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 d’Òdena els presents acords per al seu coneixement i
als efectes procedents.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
Gerència de Serveis de Medi Ambient
27.- Dictamen de data 19 de març de 2015, que proposa ratificar l’aprovació de la
modificació dels Estatuts de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona,
aprovada per l’Assemblea General de l’esmentada agència, en sessió de 4 de
desembre de 2014, així com el text refós dels dits Estatuts, amb la finalitat
d’adaptar-los al que disposen la Llei 27/2013 de 27 de desembre i la Llei 15/2014
de 16 de setembre.
I. ANTECEDENTS
L’Agència d’Ecologia Urbana 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’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. Els seus primers Estatuts van ser aprovats pels òrgans competents dels
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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 d'aquests Estatuts (publicats al BOPB
núm. 92, de 16 d’abril de 2004), els quals van ser objecte de refosa per acord de
l’Assemblea General de data 28 de març de 2007 i publicats en el BOPB núm. 100 de
26 d’abril de 2007.
Posteriorment, es van aprovar altres modificacions dels Estatuts: per acords de
l’Assemblea General de dates 28 d’octubre de 2010 i 11 d'octubre de 2012 (publicats
en els BOPB de dates 22 de març de 2011 i 6 de novembre de 2012, respectivament).
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona és un Consorci adscrit a l'Ajuntament de
Barcelona i actualment es troba formada pels mateixos promotors inicials.
En el temps transcorregut des de la darrera modificació dels Estatuts, s’ha posat de
manifest la necessària adaptació d’aquests als canvis normatius aprovats durant
aquest període, en concret de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que en data 31 de desembre de 2013 va
entrar en vigor, modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes com
són el del personal al seu servei i el del règim pressupostari, comptable i de control i
estableix l’obligatorietat d’adaptar els estatuts dels consorcis a aquesta nova legislació.
La disposició transitòria sisena de la Llei estableix una moratòria pels consorcis que ja
estiguin creats en el moment de l’entrada en vigor de la llei, d’un any des de l’entrada
en vigor de la Llei.
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta llei
introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic, del dret
de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i liquidació, i preveu
que els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei hauran d’adaptar els seus Estatuts en el termini de sis mesos des de
l’entrada en vigor.
Per a l’adaptació dels Estatuts de l’Agència a la normativa esmentada, en tant que és
un Consorci que forma part del perímetre de consolidació del grup Ajuntament de
Barcelona d’acord amb la classificació de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (IGAE) segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera també li serà
d’aplicació la Instrucció aprovada, l’11 de juny de 2014, per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona, per la qual s’estableix el marc i els criteris generals
d’aplicació de la LRSAL al municipi de Barcelona.
Tenint en compte els antecedents normatius exposats s’ha procedit a adaptar els
Estatuts de l’Agència en els següents termes:
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1. Adscripció del Consorci a l’Ajuntament de Barcelona (article 2.2). La LRSAL
incorpora una disposició addicional 20ª a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, mitjançant la qual els consorcis han de ser sotmesos al control orgànic,
funcional i financer d’una administració pública. Si el Consorci està format per
vàries administracions públiques s’ha d’adscriure a la que resulti d’aplicació de la
prelació de criteris establerts en l’apartat segon de la disposició. Segons aquest
ordre de prelació, l’adscripció del consorci es determina a favor de l’Ajuntament de
Barcelona atès que és qui financia amb una aportació majoritària l’activitat del
consorci. Així mateix, d’acord amb la classificació de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (IGAE) segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària i
Financera, l’Agència d’Ecologia Urbana forma part del perímetre de consolidació
del grup Ajuntament de Barcelona.
2. Sotmetiment al règim especial del municipi de Barcelona (articles 1 i 2.3).
S’introdueix en l’articulat sobre el règim jurídic del Consorci el seu sotmetiment a la
normativa que conforma el règim especial de Barcelona, seguint la pauta
interpretativa de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per la qual s’estableix
el marc i els criteris generals d’aplicació de la LRSAL. La disposició addicional
cinquena de la LRSAL estableix que les disposicions d’aquest llei són d’aplicació
als municipi de Madrid i Barcelona, sense perjudici de les peculiarietats de la seva
legislació específica i amb estricta subjecció als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Secretaria i Intervenció del Consorci (article 14). Es preveu que les funcions de la
secretaria i de la intervenció del Consorci seran exercides per qui les té
encomanades a l’Ajuntament de Barcelona, ens al qual està adscrit el Consorci.
4. Règim pressupostari, comptable i de control (article 21). S’adapta la seva redacció
en funció de la seva adscripció a l’Ajuntament de Barcelona que comporta que el
seu règim pressupostari, comptable i de control s’ha de sotmetre a la normativa
vigent i a la que sobre aquesta matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona, sense
perjudici de la seva subjecció al previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit, el Consorci
estarà subjecte al règim pressupostari, comptable i de control de l’Ajuntament de
Barcelona i haurà de formar part dels pressupostos i incloure’s en el seu compte
general. Així mateix se sotmetrà per la seva aprovació als terminis previstos
legalment i al calendari municipal.
5. Autoritzacions prèvies. Sense perjudici de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, caldrà l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per a:
a) Creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger. (article 5.i).
b) Per a la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals (article 9.j).
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6. Personal (articles 15 k), 17, 19 d), 20). El personal que presti els serveis en el
Consorci haurà de provenir exclusivament d’una reassignació d’efectius de les
administracions `participants amb l’excepció del personal propi que engloba el
personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i
les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa aplicable
vigent.
7. Separació de membres, dissolució i liquidació del Consorci (Títol V). S’ha adaptat
l’articulat del títol V dels Estatuts al nou règim jurídic establert en la Llei 15/2014,
de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, sobre el dret de separació dels membres del Consorci i quan
aquesta separació doni lloc a la seva dissolució establir les regles per les que es
regirà.
8. Altres modificacions de millora tècnica: revisió de l’article 10 sobre la composició
del Consell de Govern; revisió de l’article 12 sobre convocatòria de les sessions;
revisió dels imports que determinen l’òrgan competent en matèria de contractació,
en el sentit d’incloure l’IVA; previsió de la comissió especial de comptes a l’article
21; revisió del règim jurídic d’impugnació de les resolucions del Director a l’article
28.
En síntesis, i amb l’estructura apuntada als paràgrafs anteriors, la modificació dels
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 d’acord d’aprovació inicial i d’informació pública per part de l’Agència
d’Ecologia Urbana va ser publicat al BOPB i DOGC amb data 23 de desembre de
2014.
Segons certificació emesa amb data 2 de febrer de 2015 per la Secretària delegada de
l’Agència, durant el termini d’exposició pública de l’acord de modificació dels Estatuts
no es va rebre cap al·legació, i de conformitat amb l’esmentat acord, es té per aprovat
definitivament a tots els efectes.
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 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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reguladora de les bases de règim local, i 114.3d) 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 10 de març de 2015, 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 adoptat per l’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia
Urbana, en sessió de data 4 de desembre de 2014, relatiu a la modificació dels articles
1, 2, 5, 9, 10, 11,12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 dels Estatuts del Consorci,
el Text Refós dels quals es transcriu a continuació:
“ESTATUTS DE L’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; dels articles
113 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, de la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament
que la desenvolupa i de l’article 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. Aquest Consorci es constitueix
per a l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.
Article 2
Naturalesa, adscripció, personalitat, règim jurídic i mitjà propi
1. El Consorci és una entitat pública de caràcter local, amb personalitat jurídica pròpia, amb
plena capacitat per a l’acompliment dels seus fins i durada indefinida, integrada
voluntàriament i inicialment com a promotors per l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona 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. El Consorci està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona
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3. El Consorci està sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma
el règim especial de Barcelona, a les disposicions d’aquests estatuts i a la reglamentació
interna dictada per al desenvolupament d’aquests.
4. El Consorci té la condició de mitjà propi al servei de les administracions que en formen
part. Així mateix les relacions del Consorci amb els seus ens consorciats tenen caràcter
instrumental i no contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió d’acord amb la
normativa vigent. En conseqüència aquestes relacions són de caràcter intern, depenent i
subordinat a tots els efectes.
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
Finalitats del Consorci
4.1 La realització d’activitats d’assessorament en el diagnòstic i 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 dels sistemes urbans en el procés cap a la
sostenibilitat a l’era de la informació.
4.2 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.
4.3 La formulació i desenvolupament de conceptes, instruments i 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 dels models de gestió urbans.
4.4 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 fonamental de la recerca.
4.5 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.
4.6 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 i serveis per als quals no
existeixi una oferta que doni resposta a la demanda existent.
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4.7 Fomentar la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre centres de recerca
i altres institucions.
4.8 Promoure la convergència d’iniciatives universitàries, de l’empresa privada i 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.
4.9 Promoure accions conduents al desplegament d’estratègies de desenvolupament urbà
basades més en la informació i el coneixement i menys en el consum de recursos.
4.10 Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la
Sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona.
4.11 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.
4.12 Proposar i redactar plans i programes de Gestió, Documents de base i altres
documents de suport, en especial els relacionats amb els vectors ambientals.
4.13 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.
4.14 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 i cohesionada socialment, que fonamenta la seva estratègia
competitiva en la informació, el coneixement i la qualitat, com un dels models de ciutat més
sostenible. Projectar internacionalment l’esmentat model, així com entre la ciutadania.
4.15 Promoure la difusió de l’ecologia i la planificació urbana i del territori, a través de llibres,
CD o altres suports la producció, distribució i/o comercialització dels quals podrà realitzar el
Consorci de manera directa o indirecta.
4.16 Ser un centre d'assessorament i mediació en aquells aspectes relacionats amb el
funcionament de la ciutat, en els aspectes mediambientals, econòmic i 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.
4.17 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.
4.18 Desenvolupar projectes de cooperació i codesenvolupament per tal d’impulsar els
processos cap a la sostenibilitat global.
4.19 Difondre i contribuir a la difusió dels treballs i investigacions desenvolupats per ella
mateixa o els d’altres que s’emmarquin en les finalitats del Consorci.
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Article 5
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,
sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona.
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 en 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 6
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.
TÍTOL II
ÒRGANS DEL CONSORCI
Article 7
Òrgans de govern i de gestió
El Govern del Consorci correspon a:
1) L'Assemblea General
2) El Consell de Govern
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3) La Presidència
4) Les Vice-presidències
5) La Direcció
CAPÍTOL I
L'ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI
Article 8
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'Ajuntament de Barcelona: Fins a 8 membres
- Representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Fins a 8 membres
- Representants de la Diputació de Barcelona: 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 malatía o
per 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 i es reunirà amb
caràcter extraordinari a instància del/a President/a o d'una tercera part dels seus membres.
Article 9
Atribucions
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.
b) Aprovar la proposta de pressupost anual del Consorci i les seves bases d’execució.
c) Aprovar la proposta del compte general del Consorci.
d) Aprovar la memòria anual d'activitats presentada per la Direcció.
e) L'aprovació del Reglament de règim intern.
f) Nomenar els membres del Consell de Govern.
g) Nomenar al/la Director/a.
h) L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i la fixació de les
retribucions.
i) Concertar operacions de crèdit sense perjudici del compliment de les previsions
aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb l’autorització
prèvia de l’Ajuntament de Barcelona.
j) Aprovar l'admissió o separació de nous membres del Consorci, sense perjudici del
compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
k) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeix i aprovar-ne els seus
Reglaments.
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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, 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.
CAPÍTOL II
DEL CONSELL DE GOVERN
Article 10
Composició
El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu que es composa de 6 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.
El/la Director/a assistirà a les reunions d’aquest òrgan de govern amb veu però sense vot.
Article 11
Atribucions
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, i sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats, sigui superior a
150.000 euros (iva inclòs). 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) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les
finalitats del consorci i establir les contraprestacions a percebre.
e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci d'acord amb els percentatges
legalment establerts.
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f) Aprovar, modificar o suprimir les tarifes o preus dels diferents serveis que presti el
consorci.
g) Proposar l'aprovació de la plantilla de personal així com les seves modificacions i
retribucions.
h) Informar als òrgans competents dels ens integrats i elevar-los les propostes que
requereixin la seva aprovació.
i) Exercir les facultats delegades per l'Assemblea General.
j) 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.
2 El Consell de Govern pot delegar qualsevol de les seves atribucions en el/la President/a o
en el/la Director/a.
3 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 12
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, les farà el/la Secretari/a per ordre
del/de la President/a del Consorci. S’ha de comunicar preferentment per via telemàtica o, en
el seu defecte, per qualsevol mitjà escrit que permeti tenir-ne constància, amb el mínim
d’antel·lació 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, el lloc i l’hora
de celebració de la sessió i l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària immediatament
anterior. Fora de l’ordre del dia no es podran prendre acords, llevat de la declaració
d’urgència acordada amb el vot favorable de la majoria absoluta.
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 13
Quòrums i adopció d’acords
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.
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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.
Article 14
Secretaria i Intervenció
El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a i per un/a Interventor/a.
La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació
superior en dret.
La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.
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.
CAPÍTOL IV
DE LA PRESIDÈNCIA I VICE-PRESIDÈNCIES DEL CONSORCI
Article 15
Presidència
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
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cada convocatòria per a la selecció de personal, d'acord amb les bases generals
aprovades, de conformitat amb la normativa vigent.
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, i sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats, no sigui superior a
150.000 euros (IVA inclòs) ni inferior a 30.001 euros (IVA inclòs). 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 inclòs). 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.
p) Acceptar les subvencions que puguin ser atorgades al Consorci
Article 16
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 17
Direcció
El/la directora/a és el màxim òrgan de direcció ordinària, i serà nomenat per l’Assemblea
General.
La designació haurà de recaure en un/a funcionari/a de carrera o personal laboral de les
Administracions Públiques, corresponent al grup A1, o en un/a professional del sector privat
amb més de cinc anys d’experiència professional acreditada en el sector, mitjançant un
contracte d’alta direcció.
En cas que es tracti de personal funcionari, s’haurà de formalitzar com a nomenament de
personal directiu, però en cap cas com a personal eventual.
Article 18
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 i en el marc de la normativa local i pressupostària.
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e) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci conforme al pressupost aprovat i les
seves bases d’execució. Elaborar la proposta de 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, i sempre que l’import, acumulat de totes les anualitats, no sigui superior a
30.000 euros (IVA inclòs). 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 sigui
superior a 150.000 euros ( IVA inclòs).
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 19
Personal
1. El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que
estarà constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31
de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la
normativa local i pressupostària.
2. El Consorci no pot tenir personal eventual.
3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.
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Article 20
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 de conformitat amb la normativa vigent.
TÍTOL IV
RÈGIM PRESSUPOSTARI, COMPTABLE I DE CONTROL
Article 21
Règim pressupostari, comptable i de control
El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així
com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense
perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.
Actuarà de comissió especial de comptes el Consell de Govern del Consorci. Correspon a la
comissió l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes del Consorci en els terminis indicats a la
legislació aplicable
Article 22
Recursos
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 23
Aportacions
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 24
Patrimoni
Constitueix patrimoni del Consorci:
24.1 Els béns que adscriguin o cedeixin i els drets que li aportin les entitats consorciades.
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24.2 Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
24.3 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit al corresponent inventari que
aprovarà el Consell de Govern de forma anual.

revisarà i

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,
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 25
Modificació dels Estatuts
La modificació d’aquest estatuts ha de ser acordada amb les mateixes formalitats i requisits
que requereix la seva aprovació, amb l’acord favorable i previ de l’Assemblea General i amb
la majoria establerta a l’article 13 d’aquests estatuts, llevat del supòsit de canvi de la
denominació i de la seu social, que requereix acord motivat de la majoria dels membres del
Consorci. L’acord de modificació haurà de ser ratificat pels òrgans competents de
cadascuna de les entitats consorciades.
Article 26
Separació dels membres
1. Cadascuna de les entitats consorciades poden separar-se del Consorci, en qualsevol
moment, mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General, que haurà d’acordar, segons
correspongui, la quota de separació o la forma i condicions del pagament del deute, segons
l’establert a l’article 27.4 d’aquests Estatuts.
2. L’efectiva separació del consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, si
aquesta és positiva, o un cop s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
Article 27
Causes de dissolució i liquidació del consorci
1. El Consorci es podrà dissoldre per les següents causes:
a) Per incompliment de la seva finalitat.
b) Per acord unànime dels ens consorciats.
c) Per impossibilitat legal o material de continuar en funcionament per a l’acompliment de
les seves finalitats.
d) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant
o bé no romanen en el Consorci, almenys, dues administracions públiques o dues
entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una administració.
e) Per incompliment de l’objecte i les finalitats del Consorci.
f) Per transformació del Consorci en un altre ens.
2. La dissolució del Consorci té com a efecte la seva liquidació i extinció.
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3. L’acord de dissolució l’adopta l’Assemblea General per unanimitat i ha de ser ratificat pels
òrgans competents de cada un dels membres fundadors del Consorci. A partir d’aquest
moment el Consorci no pot actuar sinó a efectes de la seva pròpia liquidació.
4. En l’acord de dissolució, l’Assemblea General nomenarà un liquidador, que calcularà la
quota de liquidació que correspongui a cada membre del consorci d’acord amb el que
prevegin els estatuts i la legislació vigent.
5. El resultat derivat de la liquidació es distribuirà entre els seus membres en proporció a les
respectives aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels deutes contrets.
6. L’Assemblea General acordarà la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en cas que resulti positiva.
7. Les entitats consorciades podran acordar, per unanimitat, la cessió global d’actius i
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat
de l’activitat i assolir els objectius de l’Agència.
TÍTOL VI
RÈGIM JURÍDIC DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS I DE LES RESOLUCIONS
Article 28
Els acords adoptats pel/per la Director/a seran susceptibles d’impugnació en via
administrativa, mitjançant el recurs d’alçada, davant del/de la President/a, i la resta d’actes
adoptats pel/per la President/a, pel Consell de Govern o Assemblea General, exhauriran 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 las
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i així mateix podrà ser
interposat recurs directament en via contenciosa administrativa. Tot això sens perjudici que
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 29
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.”

Tercer.- Donar trasllat dels presents Acords al Consorci Agència d’Ecologia Urbana, i
als altres ens consorciats per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
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Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
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).
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 els números 949 al
1993, ambdós inclosos, de l’any 2015, i els acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a les sessions ordinàries de data 12 i 26 de febrer de 2015.
Precs i Preguntes
La Presidència manifesta que hi ha dues preguntes presentades per escrit, que han
estat respostes també per escrit i seran incorporades a l’acta.
La primera pregunta, va ser formulada per escrit de data 6 de març de 2015 (Registre
d’entrada número 1500014500, de 8 de març de 2015) signat per la diputada Sra.
Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític dels Socialistes de Catalunya (PSC), i
diu textualment:
De conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, l’article 105 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 97
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel RD 2568/1986, de 29 de novembre, formula la pregunta següent per tal
que sigui contestada en la sessió plenària del dia 26 de març de 2015:
El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona voldria saber en quina fase
d’execució es troba el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Diputació de Barcelona amb l’objecte de crear el Museu de les Arts
escèniques de l’Institut del Teatre?
La resposta, lliurada al Grup Socialista avui, dia 26 de març (Registre de sortida
número 1500019579) i signada pel diputat Sr. Joan Carles García Cañizares,
president i portaveu del Grup de Convergència i Unió, diu textualment:
De conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’article 105 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 97
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel RD 2568/1986, de 29 de novembre, dóna resposta a continuació, a la
pregunta plantejada per la Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític dels
Socialistes de Catalunya (PSC):
A finals del mandat anterior, el 24 de febrer de 2011, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar el protocol per fixar els criteris de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a poder disposar
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d’un equipament per ubicar el futur Museu de les Arts Escèniques. Posteriorment, el
8 de març de 2011, es va signar l’esmentat protocol de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
Com a conseqüència d’aquesta col·laboració, el 4 de maig de 2011, per decret de la
Presidència de l’Institut del Teatre es va aprovar l’expedient de contractació del
servei per a la “Redacció del projecte museològic per a l’exposició permanent del
futur Museu de les Arts Escèniques” per import de 57.820,00€ (IVA inclòs),
adjudicat posteriorment a la FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA UNIVERSITAT
POMPEU FABRA per import de 50.740,00€ (IVA inclòs), qui va presentar l’esmentat
projecte el gener de 2012.
En paral·lel, el 18 de maig de 2011, per decret de la Presidència de l’Institut del
Teatre es va aprovar l’expedient de contractació del servei per a la “Redacció del
projecte museogràfic del Museu de les Arts Escèniques” per un import de
59.000,00€ (IVA inclòs) que no va acabar progressant atès que per decret de la
Presidència de l’Institut del Teatre es va aprovar la renúncia a la celebració del
contracte del servei per a la “Redacció del projecte museogràfic del Museu de les
Arts Escèniques”.
Addicionalment, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat un projecte de
revitalització de l’Avinguda del Paral·lel, de forta vinculació històrica amb les arts
escèniques, on és titular de l’antic Teatre Arnau.
En conseqüència, les institucions signants del Protocol inicial, Ajuntament de
Barcelona i Diputació de Barcelona, estan estudiant la compatibilització del projecte
de revitalització de l’Avinguda del Paral·lel amb la proposta inicial de cedir, per part
de l’Ajuntament de Barcelona, l’edifici de la Casa de la Premsa a la Diputació de
Barcelona amb l’objectiu d’establir-hi la seu del Museu d’Arts Escèniques.
La segona pregunta, formulada per escrit de data 10 de març (Registre d’entrada núm.
1500015254, de 10 de març de 2015) per la diputada Sra. Pilar Díaz Romero,
portaveu del Grup polític dels Socialistes de Catalunya (PSC), diu textualment:
De conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, l’article 105 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 97
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel RD 2568/1986, de 29 de novembre, formula la pregunta següent per tal
que sigui contestada en la sessió plenària del dia 26 de març de 2015:
El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona, voldria disposar i conèixer els
continguts d’alguns estudis relacionats amb l’escrit que en data 4 de desembre de
2014 es va lliurar des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat al Diputat Josep Jo.
A continuació es relacionen els estudis i informes dels quals es vol disposar de la
seva documentació per ser analitzada:
1 – Engiteam Enginyeria
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Realització d’Informe Tècnic d’estudi d’alternatives en relació als sistemes
d’abastament i de fluxos del futur CRMC del Turó de l’Home.
Import: 13.745,60 €
2 – Entorn
Estudi d’avaluació ambiental (1a fase).
Import: 19.965 €
3 – Ingenieros Consultores Barenton
Coordinació i supervisió tècnica de l’execució consultores dels contractes
d’assistències tècniques i projectes en la fase de projecte bàsic.
Import: 14.822 €
4 – UBBU arquitectura
Estudi urbanístic
Import: 19.316 €
5 – Puigdomènech Advocats, SLP
Informe jurídic relatiu al règim urbanístic aplicable a les edificacions que
conformaven l’Observatori Meteorològic del Turó de l’Home, d’acord al Pla
Especial de Protecció.
Import: 7.139 €
La resposta, lliurada al Grup Socialista avui, dia 26 de març (Registre de sortida
número 1500019704) i signada pel diputat Sr. Joan Carles García Cañizares,
president i portaveu del Grup de Convergència i Unió, diu textualment:
En resposta a la pregunta escrita presentada pel Grup polític dels Socialistes de
Catalunya (PSC), s’informa del següent:
En data 17 de desembre de 2013 es va celebrar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i el Servei Meteorològic de Catalunya, per impulsar el
desenvolupament del Centre de Referència de la Meteorologia al Parc del
Montseny.
El conveni esmentat preveu que les despeses dels treballs previstos en el mateix
siguin abonades per la Diputació de Barcelona prèvia presentació d’una relació
valorada de les mateixes, per part del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els plans d’actuacions dels anys 2013 i 2014 executats a l’empara del conveni
atorga la responsabilitat de la direcció dels projectes, estudis i treballs al Servei
Meteorològic de Catalunya.
En compliment del conveni, el Servei Meteorològic de Catalunya ha lliurat a la
Diputació de Barcelona certificacions dels treballs realitzats entre els quals es
troben els referenciats en l’escrit de pregunta adreçada al Plenari de la Diputació de
Barcelona de 26-3-2015 pel Grup polític dels Socialistes de Catalunya (PSC).
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En les certificacions hi consta que aquests documents estan arxivats pel Servei
Meteorològic de Catalunya i a disposició de la Diputació de Barcelona, per la qual
cosa seran exposats per a la seva anàlisi a les dependències de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals, carrer Comte d’Urgell 187, Edifici del Rellotge, 3ª planta,
el proper dijous 9 d’abril de 2015, entre les 11 i les 14 hores, amb l’assistència de
tècnics del Servei Meteorològic de Catalunya i de la pròpia Gerència de Serveis
d’Espais Naturals amb l’objecte de resoldre qualsevol dubte o aclariment de
caràcter tècnic.
En el cas que la data prevista per fer la consulta dels documents esmentats no fos
convenient, el coordinador d’Espais Naturals i Medi Ambient, Sr. Ramon Minoves
els facilitarà poder consultar la documentació en una data alternativa.
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació es proposa l’aprovació del Dictamen següent
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
Dictamen de data 25 de març de 2015, que proposa la modificació del conveni
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Banco de Sabadell, S.A., aprovat
per la Junta de Govern en data 25.04.2013 -en el marc de l'acció concertada del
Programa de Crèdit Local, aprovada pel Ple de 31.01.2013 per als exercicis 20132014- i modificat i prorrogat per al 2015, mitjançant addenda aprovada per acord
plenari de data 18.12.2014, amb la finalitat de procedir a aplicar la modificació
normativa operada pel RDLlei 17/2014, de 26.12, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic, pel que fa referència a les millores dels tipus d'interès en els préstecs
formalitzats pels ens locals.
1.- ANTECEDENTS
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
La Diputació de Barcelona, el 22 de juliol de 2013, va signar una nova acció
concertada amb el mateix compromís de contractar préstecs amb les millors
condicions possibles per als anys 2013 i 2014 (acord de la Junta de Govern de
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25.4.2013, relatiu a la selecció del Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera amb
la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local), que es
prorroga i es modifica per l’any 2015 amb la signatura d’una addenda al conveni el dia
2 de febrer de 2015.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 18 de desembre
de 2014, va aprovar els acords de fixació del tipus a subvencionar, del tipus
d'actualització i de la subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local
durant l'any 2015, publicats al BOPB, dilluns, 29 de desembre de 2014.
El Real Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre publicat al BOE, dimarts, 30 de
desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i
entitats locals i altres de caràcter econòmic introdueix en la seva disposició final
primera una modificació del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals,
introduint un nou article, el 48 bis, que incorpora un nou principi el de “prudència
financera”. Amb el redactat següent:
“Totes les operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals estan
subjectes al principi de prudència financera.
S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que deuen complir les
operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost.”
2.- MODIFICACIÓ DE L’ACCIÓ CONCERTADA I DEL CONVENI
La Resolució de 5 de febrer de 2015, publicada al BOE, dissabte 7 de febrer, de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera, defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals.
El punt tercer d’aquesta Resolució en el que es fixen les condicions financeres de les
operacions d’endeutament determina el cost total màxim de les operacions
d’endeutament:
“Tercer. Condicions financeres de les operacions d’endeutament
1.
El cost total màxim de les operacions d’endeutament, que inclou comissions i
altres despeses, excepte les comissions esmentades en l’apartat 3 d’aquest article, no
podrà superar el cost de finançament de l’Estat al termini de l’operació, incrementat en
el diferencial que correspongui segons els tipus d’administració, definits en l’apartat
següent.
......
La resta d'entitats locals, per conèixer el cost de finançament de l'Estat a cada termini,
faran servir la taula de tipus fixos o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant Resolució, la Secretaria General del
Tresor i Política Financera. Els costos màxims publicats romandran en vigor mentre no
es publiquin nous costos. El compliment de la condició de cost màxim es considerarà
en el moment de la signatura dels documents que obliguin a les parts i sempre que la
disposició dels fons per part del prestatari pugui efectuar sense cap restricció.
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2.
Els diferencials màxims sobre els cost de finançament de l’Estat seran:
.......
b) Per a les entitats locals
.....
ii. Operacions els venciments de les quals no queden coberts pel Fons de
Finançament a Entitats Locals:
a) Operacions concertades per entitats locals que compleixin les condicions
d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 40 punts bàsics.
b) Operacions concertades per entitats locals que no compleixin les condicions
d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 75 punts bàsics.”
A l’Annex 1 de dita Resolució es definien els tipus d'interès fixos i diferencials del cost
de finançament de l'Estat als efectes de compliment de l'apartat tercer de la Resolució
de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera.
Així mateix, tal com disposa l’esmentada Resolució, mensualment s’actualitzarà, la
taula de tipus fixos o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència.
D’acord amb aquesta determinació, en data 6.3.2015, es va publicar al BOE la
Resolució de 5 de març de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la qual s’actualitza l’Annex I de l’anterior resolució.
La ràpida variació dels tipus d’interès en els mercats financers ha fet que les
condicions establertes en el moment de l’aprovació de l’actual conveni del Programa
de Crèdit Local superin el marges indicats en la Resolució del 5 de febrer.
Així, de l’aplicació dels criteris de cost total màxim establerts en la Resolució de 5 de
febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, actualitzada
per la Resolució de 5 de març de 2015, de la mateixa Secretaria, es desprèn que el
preu establert en el Conveni del Programa de Crèdit Local (Euríbor 3m + 1,75%) està
per sobre del principi de prudència financera (entre Euríbor 3m+0,864% i Euríbor
3m+1,214%), tal i com s’indica en l’informe tècnic, que es reprodueix més endavant.
Aquest fet fa necessària una modificació de l’acció concertada a través d’una nova
addenda per adequar el Programa de Crèdit Local a la nova normativa.
3.- ASPECTES QUE CAL MODIFICAR D’ACORD A LA NORMATIVA
La Comissió d’Avaluació del Concert del Programa de Crèdit Local reunida en data 10
de març de 2015 va acordar la necessitat de modificar, atès que no compleixen el
principi de prudència financera, els següents aspectes del Conveni 2013-2014 subscrit
amb el Banco de Sabadell, S.A.:
1.- El tipus d’interès dels préstecs.
2.- Deixar sense efecte les millores complementàries.
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4.- INFORME TÈCNIC
Vist l’informe tècnic del Director de Serveis de Planificació Econòmica, de data 24 de
març de 2015, que consta a l’expedient, i que es reprodueix en la part que interessa:
“INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEL PROGRAMA DE
CRÈDIT LOCAL PER A L’ANY 2015
I. ANTECEDENTS







La Diputació de Barcelona i el Banc de Sabadell van signar el 2 de febrer de 2015
l’addenda al conveni per executar el Programa el Crèdit Local el 2015.
En el pacte primer s’estipula les condicions financeres del Programa, que són les
següents:
o Import: CENT MILIONS D’EUROS (100.000.000,-€) ANUALS
o Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + 1,75% Revisió trimestral.
o Comissions: Sense comissions.
o Termini màxim: 10 anys (inclosos com a màxim 1 any de carència).
El Real Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic, introdueix en la seva disposició final primera una modificació del text
refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i concretament un nou article, el 48
bis, que incorpora un nou principi el de “prudència financera”, que, en síntesi, en
el que afecta a les operacions del Programa de Crèdit Local disposa el següent:
o Totes les operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals
estan subjectes al principi de prudència financera.
o S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que deuen complir
les operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost.
o Les condicions que han de complir les operacions financeres s’han
d’establir per mitjà d’una resolució de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera.
Per Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les entitats locals.
En la part que afecta al Programa de Crèdit Local és significatiu el punt següent:
Tercer. Condicions financeres de les operacions d’endeutament
1. El cost total màxim de les operacions d’endeutament, que inclou comissions i
altres despeses, excepte les comissions esmentades en l’apartat 3 d’aquest
article, no podrà superar el cost de finançament de l’Estat al termini de
l’operació, incrementat en el diferencial que correspongui segons els tipus
d’administració, definits en l’apartat següent.
......
La resta d'entitats locals, per conèixer el cost de finançament de l'Estat a cada
termini, faran servir la taula de tipus fixos o els diferencials màxims aplicables
sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant Resolució, la
Secretaria General del Tresor i Política Financera. Els costos màxims publicats
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romandran en vigor mentre no es publiquin nous costos. El compliment de la
condició de cost màxim es considerarà en el moment de la signatura dels
documents que obliguin a les parts i sempre que la disposició dels fons per part
del prestatari pugui efectuar sense cap restricció.
2. Els diferencials màxims sobre els cost de finançament de l’Estat seran:
.......
b) Per a les entitats locals
.....
ii. Operacions els venciments de les quals no queden coberts pel Fons de
Finançament a Entitats Locals:
a) Operacions concertades per entitats locals que compleixin les condicions
d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 40 punts bàsics.
b) Operacions concertades per entitats locals que no compleixin les
condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 75 punts bàsics.
.....
Annex 1
Tipus d'interès fixos i diferencials del cost de finançament de l'Estat als efectes de
compliment de l'apartat tercer de la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera



Aquest annex 1 ha quedat actualitzat per la resolució de 5 de març de 2015 de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera (BOE de data 6 de març de
2015), establint nous diferencials màxims aplicables a les operacions
d’endeutament i derivats de les entitats locals:
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Les condicions generals del Programa de Crèdit Local, operacions amb 9 anys
d’amortització i 1 any de carència, i quotes d’amortització trimestral, determinen una
vida mitjana de 67,56 mesos; resultat d’aplicar la fórmula que utilitza el Ministeri de
Economia i Competitivitat per al càlcul de la vida mitjana d’un préstec.
Vida mitjana préstec= ((Termini de l’operació en anys + Núm. d’anys de carència + (1 /
Núm. d’amortitzacions anuals)) / 2
((10+1+(1/4)) / 2= 5,63 anys
5,63 any en mesos són 67,56
La vida mitjana d’un préstec PCL està en 67,56 mesos, que està entre el tram 60 i el
72 i per tant el diferencial màxim aplicable se situa entre els diferencial màxim sobre
l’euríbor a tres mesos entre 42 i 49.
Aplicant el càlcul de proporcionalitat del Ministeri
Diferencial aplicable= Diferencial tram anterior+((Diferencial tram posterior –Diferencial
tram anterior)/ (Vida mitjana tram posterior- Vida mitjana tram anterior))*( Vida mitjana
préstec-Vida mitjana tram anterior)
42+((49-42)/(72-60))*(67,56-60)=46,38
Per això, en funció de si els ajuntaments sol·licitants compleixen o no les condicions
d’elegibilitat al Fons d’Impuls Econòmic, el diferencial aplicable màxim es situaria en el
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0,864%, resultant de la suma de 0,40+0,464 per als municipis que compleixen i el
1,214%, resultant de la suma de 0,75+0,464 per als que no compleixen.
II. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA
1) ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
L’anàlisi de la normativa actual referent a les operacions de préstecs de les entitats
locals ens porta a considerar que el preu establert en el Conveni del Programa de
Crèdit Local (Euríbor 3m + 1,75%) està per sobre del principi de prudència financera
establert en la Resolució de 5 de febrer de 2015 (entre Euríbor 3m+1,056% i Euríbor
3m+1,456%) i actualitzat en la del 5 de març de 2015 (entre Euríbor 3m+0,864% i
Euríbor 3m+1,214%).
2) VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER EL BANC SABADELL I
MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA
El Banc Sabadell en data 19 de març de 2015 ha presentat, per registre d’entrada, la
proposta de nou diferencial adaptant-se a la normativa vigent, segons l’acordat en la
Comissió d’Avaluació del Concert de data 10 de març d’enguany i que es reprodueix a
continuació:

Això fa que les característiques de l’oferta de l’entitat bancària quedin com segueix:
o Import: CENT MILIONS D’EUROS (100.000.000,-€) ANUALS
o Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de
prudència financera establerts mensualment per la Secretaria General del
Tresor i Política Financer.
o Revisió trimestral.
o Comissions: Sense comissions.
o Termini màxim: 10 anys (inclosos com a màxim 1 any de carència).
o Millores financeres: Queden sense efecte.
Analitzades aquestes propostes es determina que compleixen amb els criteris de
prudència financera establerts en la Resolució de 5 de febrer de 2015.
Així mateix, es valora positivament el compromís del Banc de Sabadell d’atendre totes
les operacions, en uns moments en què les noves condicions establertes per la
legislació poden generar una manca d’ofertes per determinats ajuntaments.”
En conseqüència, prèvia declaració d’urgència adoptada amb el quòrum de majoria
absoluta exigida als articles 103.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 83 del Reglament
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD
2568/1986, de 28 de novembre, es proposa a la Presidència delegada de l’Àrea
d’Hisenda, Règim Intern i Noves Tecnologies, que elevi al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar el Conveni formalitzat amb Banco de Sabadell, S.A. en data
22.07.2013, aprovat per la Junta de Govern de data 25.04.2013 en el marc de l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local, aprovada pel Ple de 31.01.2013 per als
exercicis 2013-2014 i modificada i prorrogada per al 2015 mitjançant addenda
aprovada per acord plenari de data 18.12.2014, i formalitzada el 02.02.2015.
Atès que les condicions actuals concertades no compleixen el principi de prudència
financera les modificacions del conveni resulten necessàries i es concreten en les
següents:
1.-El tipus d’interès ofert per l’entitat bancària és la resultant d’aplicar sobre l’Euríbor el
diferencial legal vigent, regulat a través de la Resolució de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera (SGTPF) corresponent.
2.-Les actuacions complementàries de la oferta vigent del Banco de Sabadell, S.A
materialitzades en millores a la tresoreria municipal queden sense efecte.
Tot això, de resultes de la modificació normativa operada pel RDL 17/2014, de 26.12,
de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315 de 30.12.2014) i de la Resolució de la
SGTPF de 5.2.2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats
autònomes que s’acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (BOE núm.
33, de 7.2.2015).
Segon.- Aprovar la minuta d’addenda a formalitzar amb l’entitat financera que recull
les modificacions aprovades en el punt anterior i que es transcriu a continuació:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per
de la Diputació de Barcelona, assistit per
BANCO DE SABADELL, S.A., representada pel Sr.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per a obligar-se, manifesten:
I.- Que el Programa de Crèdit Local, vigent des de l’any 1994, està adreçat a subsidiar el
tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments i EMD per a finançar
les inversions, i està concebut per a ésser desenvolupat mitjançant una acció concertada
amb una entitat financera amb implantació a tot el territori de la província de Barcelona; tot
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això, de conformitat amb les seves “Normes reguladores del programa de crèdit local de la
Diputació de Barcelona” (BOPB de 1.03.2012).
II. Que, en el marc d’aquest Programa de cooperació, la Diputació de Barcelona, en sessió
plenària de 31 de gener de 2013, aprovà la darrera convocatòria i el Plec de Bases per
seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2013-2014.
III.- Que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 25 d’abril de 2013,
va acordar seleccionar el Banco de Sabadell, SA, per formalitzar l’acció concertada del
programa de crèdit local, per resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa, un cop
finalitzat el procediment de selecció corresponent, del qual van resultar les condicions
financeres següents:
Import: CENT MILIONS D’EUROS (100.000.000,-€) ANUALS.
Interès: Euríbor a 3 mesos + 3,75% (Revisió trimestral)
Comissió obertura: sense comissió
Termini màxim: 10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència).
Així com un conjunt d’actuacions complementàries presentades pel Banco de Sabadell, S.A.
IV.- Que aquesta Diputació va signar amb el Banco de Sabadell, S.A el conveni per l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local per al 2013-2014 en data 22 de juliol de 2013.
V.- Que d’ acord amb la base 2a. del Plec de Bases de selecció d’entitat bancària per l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local 2013-2014 publicat al BOBP el 11 de febrer de
2013, la durada de l’acció concertada s’establí per als anys 2013 i 2014, essent prorrogable
de manera expressa i previ acord plenari per un any més.
VI.- Que en data 7 d’octubre de 2014, d’acord amb el tercer punt de la base 18a. de
l’esmentat Plec de Bases, es va reunir la Comissió d’avaluació integrada per representants
d’ambdues entitats a l’efecte d’acordar una pròrroga expressa d’un any, d’avaluar les
condicions i de proposar-ne millores.
VII.- Que en data 27 de novembre de 2014, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
inicialment el pressupost corporatiu per a 2015 que contempla una consignació
pressupostària per a aquest programa de 13.000.000 euros.
VIII.- Que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de data 18 de desembre de 2014 i
el Comitè d´Operacions de Crèdit del Banco de Sabadell, en reunió de data 22 d´octubre de
2014, van acordar la pròrroga de l’acció concertada per a l’any 2015 amb les següents
condicions:
a) Condicions financeres dins del Programa de Crèdit Local:
Import: CENT MILIONS D’EUROS (100.000.000,-€) ANUALS
Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + 1,75%Revisió trimestral
Comissions: Sense comissions
Termini màxim: 10 anys (inclosos com a màxim 1 any de carència).
b) Actuacions complementàries:
“b.1. Millores a la Tresoreria Municipal:
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b.1.a - Línia d'anticips per import de 40.000.0000 anuals a les entitats locals de la província,
sobre la resolució del programa "Catàleg d'activitats i Serveis" Xarxa Serveis.
Termini anual amb domiciliació irrevocable de la subvenció , una comissió única del 0,10% i
un diferencial sobre l'Euribor de 1,75% i a desenvolupar la Comissió d'Avaluació.
b.1.c - Línia de finançament als Ajuntaments amb subvenció FEDER per import de
10.000.0000, amb afectació de la subvenció, amb domiciliació de la transferència dels
impostos cedits al ORGT de la DIBA (en cas d’estar cedits), a un termini de 20 mesos, una
comissió d'obertura del 0,15% i un diferencial sobre l'Euribor del 2,15%; a desenvolupar la
Comissió d'Avaluació.
b.1.e - Línia d'anticips esglaonats a les entitats locals beneficiaries del programa "Xarxa
Infraestructures" en termini des de l'inici de la resolució a la finalització de la obra, amb
domiciliació irrevocable de la subvenció Xarxa Infraestructures. Línia de 150.000.000€ fins a
2015, comissió única de disposició del 0'15% i un diferencial sobre l'Euribor de 2,15%,
proposta a desenvolupar per la Comissió d'Avaluació.
IX.- Que la Diputació de Barcelona I el Banco de Sabadell, S.A. van formalitzar l’esmentada
addenda en data 2 de febrer de 2015.
X.- Que de resultes de la modificació normativa operada pel RDL 17/2014, de 26.12, de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de
caràcter econòmic (BOE núm. 315 de 30.12.2014) i de la Resolució de la SGTPF de
5.2.2015, les esmentades condicions financeres no compleixen amb el principi de prudència
financera que es defineix a dita normativa.
XI.- Que la Comissió d’avaluació del concert del Programa de Crèdit Local reunida en data
10 de març de 2015, ha acordat modificar el tipus d’interès dels préstecs i deixar sense
efecte les millores complementàries, per adaptar-se a la referida normativa financera.
Per tot això, ambdues parts formalitzen la present addenda, de resultes de l’aplicació del
principi de prudència financera, al Conveni de 22 de juliol de 2013, i a la seva addenda de 2
de febrer de 2015 amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER.- La Diputació de Barcelona i Banco de Sabadell, S.A. convenen en modificar
l'acció concertada, formalitzada mitjançant Conveni de data 22 de juliol de 2013 i prorrogada
mitjançant addenda de data 2 de febrer de 2015, per a executar el Programa de Crèdit Local
amb els municipis i EMD de la província de Barcelona, adreçat a subsidiar el tipus d'interès
dels préstecs contractats pels respectius ens locals, d'acord amb els objectius del referit
programa i de conformitat amb el Plec de Bases regulador, en les condicions financeres
següents:
Import: CENT MILIONS D’EUROS (100.000.000,-€) ANUALS
Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència financera
establerts mensualment per la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació
del que estableix l’art.48.3 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per R.D.
Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004.
Comissions: Sense comissions
Termini màxim: 10 anys (inclosos com a màxim 1 any de carència).
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SEGON.- Queden sense efecte les mesures complementaries previstes, per a 2015, en
l’addenda formalitzada el 2 de febrer de 2015
TERCER.- Mantenir la vigència del concert fins a 31 de desembre de 2015, sense
possibilitat de pròrroga.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en lloc i data
que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte.”

Tercer.- Facultar el President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, per adoptar els actes necessaris que derivin dels esmentats acords.
La Presidència cedeix lús de la paraula al President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Sr. Rossinyol, qui diu: El motiu pel qual
plantegem aquí incorporar, per urgència, aquest punt és, primer, per les
característiques del que estem parlant i perquè no hi ha hagut temps material de fer-ho
abans.
Aquest decret de l’Administració estatal incideix fonamentalment sobre els tipus
d’interès del Programa de Crèdit Local (PCL). Fruit d’això, es va reunir, com no podia
ser d’una altra manera, la corresponent comissió d’avaluació, formada per l’entitat de
crèdit que va guanyar el concurs corresponent i la Diputació de Barcelona, el dia 10 de
març de 2015, però la proposta final de l’entitat de crèdit no va arribar fins el dia 19 de
març, el mateix dia en què es reunia la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
d’Hisenda, per la qual cosa no fou possible introduir-la. I per què no la portem al
següent Ple, cosa que seria lògica? Doncs perquè els ajuntaments, en aquests
moments, ja han aprovat o estan aprovant llurs liquidacions i comencen a preparar
llurs expedients d’endeutament per començar les inversions de 2015, i hi ha molt
interès i molta urgència per poder clarificar quina és la possibilitat real d’accedir al
crèdit per part de molts ajuntaments. Aquest és el motiu pel qual hem estimat que tenia
sentit tractar aquest tema ara i aquí, per la qual cosa els plantegem la urgència
d’aquest punt. Si té la majoria suficient per incloure’l en aquesta sessió, ja que no hi ha
hagut temps per incloure’l a la Comissió Informativa i de Seguiment, exposaré la
proposta.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Ens abstindrem perquè, precisament ho
explicava el senyor Rossinyol, aquesta informació no va arribar a la Comissió
Informativa i de Seguiment, però sí la tenien des de fa una setmana, per la qual cosa,
tot i que es podia garantir els vots favorables a la urgència, crec que és molt important
poder explicar-ho prèviament i amb un cert temps. Ahir em vaig trobar amb un correu
electrònic que ens proposava votar la urgència d’aquest punt i no hem tingut, des del
nostre Grup, temps per estudiar-la i valorar-la. Crec que seria una bona pràctica
convocar una junta de portaveus extraordinària, en altres ocasions ja s’ha fet per altres
temes, per poder donar una informació que ens permetés analitzar, valorar i
posicionar-nos amb temps suficient. Aquesta no és una informació d’ahir sinó de fa
una setmana i, per tant, hem estat disponibles sense que ens arribés informació, per la
qual cosa ens abstenim.
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Per part, de la Presidència es sotmet a votació la declaració d’urgència, votant a favor
els 19 diputats/des del Grup de Convergència i Unió, 6 diputats/des del Grup Popular,
els 4 diputats d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa - Entesa i
1 diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i abstenint-se els 18
diputats/des del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal. Per la qual
cosa, s’aprova la declaració d’urgència per 30 vots a favor i 18 abstencions.
Intervé de nou el Sr. Rossinyol, qui diu: Començaré pels antecedents per saber quin
és el plantejament.
Quan es va decidir continuar el Programa de Crèdit Local, la situació financera era
molt complicada i es van establir els tipus bàsics d’interès, a partir dels quals les
entitats financeres feren llurs ofertes, aprovat per la comissió mixta Generalitat de
Catalunya-entitats financeres i, per tant, les baixes es farien a partir d’aquest tipus
pactat: 5,50% sobre l’Euribor. El que ha passat aquests anys, en termes financers, ha
estat realment molt volàtil i, en aquells moments, es va agafar l’oferta del 5,50% i
l’oferta de l’adjudicatària fou el 3,75%, bona baixa per la solvència de la Diputació de
Barcelona, per la qual cosa el diferencial de 2014 era del 3,75%. En 2015 es va
establir un diferencial inferior, l’1,75%, per la baixada del mercat, però en virtut
d’aquesta normativa estatal, que introdueix el principi de prudència financera, es
limiten notablement els tipus d’interès a la baixa, de forma que els ajuntaments que
compleixen totes les condicions, d’estabilitat financera, pagament puntual als creditors,
etc., tenen un tipus d’interès fixat en el 0,864% i els que no, en l’1,214%. Vostès
veuran la notable baixada de tipus que això representa, per la qual cosa aquest
conveni s’havia de replantejar d’alguna forma.
En un primer moment el vam deixar sense efecte perquè els tipus d’interès ja estaven
sota mínims i, per tant, ja no tenia interès potser. L’únic és que aquesta forta baixada
dels tipus, imposada per l’Estat, provoca un efecte col·lateral: hi ha moltes entitats de
crèdit que no es presenten a les convocatòries fetes per les diferents administracions
locals per obtenir un crèdit perquè, en ser un límit legal, no poden oferir ni contractar
un tipus d’interès superior i moltes entitats, depenent de les característiques de
l’administració peticionària, senzillament no s’hi presenten. Per tant, aquí s’obriria un
altre front de possibilitats per donar servei als ajuntaments de la demarcació de
Barcelona. En quina línia? Evidentment, el tipus d’interès no és ja un element a
negociar, però si que es pot negociar el compromís de l’entitat de crèdit per estudiar,
analitzar i respondre totes les peticions de préstecs dels ajuntaments de la demarcació
de Barcelona. I, per tant, ens acollírem a aquesta idea, proposàrem aquest
plantejament, l’entitat adjudicatària hi estigué d’acord i aquesta és la proposta que
plantegem aquí. Bàsicament és prorrogar, i parlem de pròrroga perquè s’acabarà quan
s’acabi, el conveni amb l’entitat adjudicatària, evidentment amb els tipus marcats per
l’Administració, que són molt baixos, i amb el compromís, per part de l’entitat de crèdit,
d’assumir, analitzar i afrontar, d’acord amb la legislació vigent, aquestes operacions de
crèdit. Crec que és un bon servei que podem fer als ajuntaments de la nostra
demarcació. Alguns d’ells no hi tindrien cap problema per concertar aquestes
operacions de crèdit per llur solvència, però estic segur que estem facilitant a d’altres
poder acudir a operacions de crèdit per realitzar llurs inversions. D’alguna manera,
senyor Portabella, allò era per als municipis inferiors a mil habitants i això, per als
superiors a mil habitants. I això és tot.
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A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres hi farem un vot positiu perquè
creiem que beneficia efectivament el finançament dels municipis, però la veritat és que
no trobem que sigui molt excepcional que cada any canviïn els tipus d’interès de
l’Euribor. És veritat que durant aquests anys hi ha hagut uns canvis més pronunciats,
però penso que el millor d’aquests convenis és fixar unes condicions de revisió anual
perquè, en el moment en què es van signar els tipus estaven al 5,5% i les ofertes són
al voltant del 3,5% perquè estaven desfasades amb els interessos que es donaven
llavors. Si cada vegada hem de refer els convenis, el més normal seria establir una
clàusula pròpia en aquests on es digui que els tipus s’aniran ajustant a les condicions
marcades per la llei i s’hi parlarà amb tota normalitat i naturalitat. Clar, vostè em deia
que fem això per als municipis de més de mil habitants, que està molt bé i jo ho
comparteixo, però jo li podria dir com hem de mirar l’estructura de tot el sistema de
finançament perquè, al final, l’objectiu de la Diputació és poder facilitar l’accés al crèdit
per part dels municipis i facilitar el cobrament dels impostos, ho lligo amb l’altre punt,
en aquells municipis sense prou infraestructura o que els suposaria uns costos molt
alts per fer-ho. Trobem això molt adequat i molt necessari. Com s’estructura això?
Com es mira que es pugui fer aquesta tasca des de la Diputació, de manera que
aquesta no els faci, literalment, un servei amb uns costos, abans es deien taxes?
Compartim, totalment, que hi hagi una agilitat en tot el que va succeint en l’evolució
dels preus de les coses i en els tipus d’interès, per la qual cosa votem a favor d’aquest
punt, per descomptat, i pensem, alhora, que cal que l’agilitat en els percentatges
d’interès que se sumen a l’Euribor sigui molt alta perquè, de fet, l’Euribor canvia cada
mes, com els tipus d’interès, per la qual cosa s’hi ha d’estar molt a sobre.
A continuació intervé de nou la Sra. Díaz, qui diu: Nosaltres, pels mateixos motius que
abans hem explicat, ens abstenim per la falta de temps. No cal reproduir els
arguments que hem donat abans.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit Popular (6),
d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (1) i l’abstenció dels diputats assistents
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (18), sent el resultat
definitiu de 30 vots a favor i 18 abstencions.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 45 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General
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