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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 18 de desembre de 2017, a les 11 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 de la seva
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident tercer, senyor Martí
Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i
vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i
diputats que s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERCAM), Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP),
Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del
Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i
Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU) Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Joan Carles
García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte
(PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s),
Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López
González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), Ana Maria
Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo
(PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura
Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia
Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon
Riera Macia (PP), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Alexandra Sevilla i Oliveras
(ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, el tresorer
accidental, senyor Jordi Espasa Costa i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Marc
Castells i Berzosa (CiU), Antoni García i Acero (ERC-AM), Carlos Ruíz i Novella (PSCCP), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA), Josep Salom i Ges (CiU) i la diputada
senyora Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA).
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 per la
senyora presidenta, 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
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1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de novembre de
2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci
de la Colònia Güell, aprovada per la Junta de Govern del Consorci en data 29 de
setembre de 2017.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament
Econòmic Local i de Territori i Sostenibilitat, com a conseqüència de la
comunicació efectuada pel Grup polític de PSC-CP, i actualització de la
composició de les Comissions de la Corporació

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
4.

Dictamen pel qual es proposa ratificar la dissolució i liquidació del Consorci El
Far, Centre de Treball del Mar.

Intervenció General
5.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control
financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de
control financer de subvencions, de l’Informe de control posterior de l’activitat
econòmico administrativa de la Diputació, així com de l’informe d’avaluació de
les condicions de funcionament del registre de factures, realitzats l’any 2017.

6.

Dictamen pel qual es proposa aprovar les Instruccions sobre procediments de
control intern de la Diputació de Barcelona.

Organisme de Gestió Tributària
7.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, la revocació i la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals
i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

8.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i, alhora, clarificació i confirmació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
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9.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellbisbal, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.

10.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels
serveis de cementiri.

11.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
12.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una tercera addenda al conveni de cessió
d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la
col·lecció d’obra artística del Museu i transferència de funcions i mitjans a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, formalitzat en data 17/12/2002, per ampliar a
l’anualitat 2017 l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
13.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona
com a membre del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya i aprovar el conveni pel qual s’estableixen les condicions d’adhesió de
la Corporació al Consorci, per import de 70.000 € (setanta mil euros).

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
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (sessió 9 de novembre de 2017).

2.

Precs

3.

Preguntes
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I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de novembre
de 2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data
30 de novembre de 2017, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix
alguna objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per
unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 29 de novembre de 2017, pel qual es proposa ratificar la
modificació dels Estatuts del Consorci de la Colònia Güell, aprovada per la Junta
de Govern del Consorci en data 29 de setembre de 2017.
“Antecedents
1. La Diputació de Barcelona, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, forma part del
Consorci de la Colònia Güell (en endavant, el Consorci), ens constituït l’any 1993
per a la gestió i administració d’aquesta propietat declarada en el seu conjunt Bé
d’Interés Cultural–Conjunt Històric l’any 1990.
2. Fruït de la necessitat d’adaptació dels Estatuts del Consorci a les previsions de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL), la Junta de Govern del Consorci aprovà inicialment,
en sessió data 09.11.2015, uns nous Estatuts, els quals, en absència
d’al·legacions durant el termini d’informació pública i després de ser ratificats per la
Diputació de Barcelona (AP 137/16) i la resta d’ens consorciats, varen entrar en
vigor l’endemà de la seva publicació en el BOPB de data 10.03.2017.
3. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20.07.2017 (AP 120/17), va
acordar la desadscripció del Consorci del seu sector públic en els termes següents:
“(...) D’acord amb el que estableix la disposició addicional 12.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 10 del Reglament Orgànic de la Diputació
de Barcelona, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció del Consorci de la Colònia Güell del sector
públic de la Diputació de Barcelona, que fou classificat en el grup 3, mitjançant els acords
adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona 135/14, de 30 d’octubre de 2014 i 152/14, de
20 de novembre de 2014.
Segon.- NOTIFICAR el present acord de desadscripció a la Junta de Govern del Consorci
de la Colònia Güell i al Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Tercer.- COMUNICAR el present acord de desadscipció al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya.
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Quart.- INSTAR la Junta de Govern del Consorci Colònia Güell a què procedeixi a modificar
els Estatuts de l’entitat en compliment de les previsions de l’article 120.4 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en un termini no superior a sis mesos,
comptats des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a aquest en què s’ha produït el
canvi d’adscripció.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el present acord.
Sisè.- PUBLICAR la referència de l’acord adoptat i de l’anunci publicat al BOPB, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol resolució o acord que s’oposi”.

4. La Junta de Govern del Consorci, amb vista a adaptar el seus Estatuts a la nova
realitat de l’ens quant a la seva adscripció, i en base a la competència atorgada per
l’article 11.2 dels seus Estatuts, en sessió de data 29.09.2017, va aprovar
inicialment una nova reforma estatutària en els termes següents:
"Atès que el Consorci, actualment, es troba format per la Diputació de Barcelona, El Consell
Comarcal del Baix Llobregat, l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló.
Vista l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), que incideix notablement en la regulació dels
consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPC).
Vista la Disposició final segona de la LRSAL, que afegeix una nova Disposició addicional
vintena a la LRJAPC que estableix, entre d'altres, l'obligatorietat de fixar estatutàriament
l'Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d'acord amb els criteris fixats a
la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d'altres requeriments quant
al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent
adaptació estatutària. A aquesta necessitat d'adaptació se suma la derivada de l'entrada en
vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses
previsions referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en
els seus estatuts.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va
adoptar els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la
DA 12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/2013, s'acordava la classificació del
Consorci dins el seu sector públic local.
Vist que, un cop entrats en vigor els estatuts adaptats i mitjançant acord del Ple de la
Diputació de Barcelona en la sessió de 20 juliol de 2017, es va deixar sense efecte
l'adscripció del Consorci de la Colònia Güell al sector públic de la Diputació de Barcelona,
així com instar a aquest Consorci a modificar de nou els estatuts de l'entitat en compliment
de les previsions de l'art. 120.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, en un termini no superior a sis mesos, comptats des de l'exercici pressupostari
següent a aquest en què s'ha produït el canvi d'adscripció.
Vist que en sessió de 24 de juliol de 2017, la Junta de Govern del Consorci va aprovar
iniciar els tràmits necessaris per a la modificació estatutària i que en sessió d'igual data, el
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Plenari del Consell Comarcal del Baix Llobregat aprovava l'adscripció del Consorci al seu
sector públic.
Vista la proposta d'estatuts modificats elaborada pels serveis de la Secretaria General de la
Diputació de Barcelona juntament amb la Secretaria del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, així com els respectius projectes d'articulat de les modificacions estatutàries
necessàries.
Vista la documentació que s'adjunta a l'expedient que recull identificades les modificacions
que s'introdueixen als Estatuts del Consorci amb les consideracions jurídiques que s'hi
recullen i el document de proposta dels Estatuts.
Vist el procediment per a la modificació o aprovació d'estatuts dels organismes autònoms
previst al Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995.
Per tot això, aquesta Junta de Govern, de conformitat amb les facultats que té legalment
atribuir-les, prenen els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment els nous Estatuts del Consorci de la Colònia Güell, d'acord
amb el text que figura com a annex a aquest acord.
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública, mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i en el tauler d'anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per
un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la
presentació de reclamacions o al·legacions.
TERCER.- Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el
termini d'informació pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva
sense ulterior tràmit.
QUART.- Donar trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels
acords adoptats.
CINQUÈ.- Acordar que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci i
ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l'anunci del Text refós dels
Estatuts i el de la referència d'aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció
General de l'Administració Local del Departament de Governació i Relacions institucionals
per a la constància de la modificació dels Estatuts del Consorci en el Registre dels ens
locals de Catalunya.
SISÈ.- Facultar la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes d'execució
necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords."

5. En data 18.10.2017, es publica al BOPB, a fi de sotmetre l’expedient a un termini
de 30 dies hàbils d’informació pública, l’esmentada aprovació inicial de la reforma
dels Estatuts del Consorci, de resultes de la qual es modifiquen el preàmbul i els
articles 1, 2, 4, 11, 15, 28, 30, 32, 33, 34, 35 i 36, en el sentit següent:
-

El Preàmbul dels Estatuts afegeix una referència a les vicissituds de l’anterior
procés de modificació dels Estatuts del Consorci, el qual culminà amb la
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publicació al BOPB, en data 10.03.2017, de l’aprovació definitiva dels nous
Estatuts, ratificats per tots els ens consorciats. A més, inclou una succinta
al·lusió a les novetats introduïdes per la LRJSP en matèria de personal i de
règim pressupostari, financer i patrimonial dels consorcis, així com al canvi
d’adscripció del Consorci, el qual passa d’estar adscrit al sector públic de la
Diputació de Barcelona a estar adscrit al sector públic del Consell Comarcal del
Baix Llobregat.
-

L’article 1 actualitza les referències a la normativa reguladora dels consorcis,
incloent la LRJSP i suprimint l’al·lusió a l’article 87 de la LBRL, derogat per la
disposició derogatòria única de la LRJSP.

-

L’article 2 dels Estatuts estableix la nova administració d’adscripció del
Consorci, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i actualitza la referència a la
normativa que regula l’adscripció dels Consorcis, fent esment a la LRJSP.

-

L’article 4 dels Estatuts actualitza la referència a la normativa reguladora dels
consorcis, incloent la LRJSP.

-

L’article 11 corregeix un error material dels Estatuts substituint el terme heretat
–un finca– pel terme heretament –una figura del dret de successions–. A més,
introdueix un nou ordinal (ordinal 23) en què es fa referència a la possibilitat de
suspendre temporalment el vot o la participació dels ens que incompleixin
manifestament les seves obligacions amb el Consorci prevista a l’article 124.c)
de la LRJSP.

-

L’article 15 corregeix un error material dels Estatuts canviant la referència a
l’article 14 dels Estatuts per una referència a l’article 13, què és el que realment
regula la designació de la Presidència i la Vicepresidència del Consorci.

-

L’article 28, quant al règim de personal del Consorci, inclou la possibilitat que,
excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent de
les administracions participants en el Consorci, en atenció a la singularitat de
les funcions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’administració d’adscripció
pugui autoritzar la selecció i contractació de personal per part del Consorci per
a l’exercici d’aquestes funcions.

-

L’article 30 acull la previsió de l’article 122.5 de la LRJSP relativa al règim
jurídic dels béns integrats al patrimoni del Consorci, el qual estén a aquests
l’aplicació de les normes de l’administració pública d’adscripció.

-

L’article 32 inclou, en base a la previsió de l’article 124.b) de la LRJSP, un
darrer paràgraf en què preveu la limitació de les activitats del Consorci en cas
que les entitats consorciades incompleixin manifestament els seus
compromisos de finançament.

-

L’article 33, en base a la previsió de l’article 122.1 de la LRJSP, inclou un
darrer paràgraf en què sotmet al Consorci al règim pressupostari de
l’administració d’adscripció i l’inclou en el seu compte general.

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

L’article 34, en base a les previsions dels articles 122.1 i 122.4 de la LRJSP,
sotmet el Consorci al règim de comptabilitat de l’administració d’adscripció.

-

L’article 35 passa a rubricar-se Control Econòmic i Financer, en lloc de Règim
Jurídic-Econòmic, i, en base a les previsions de l’article 122.3 de la LRJSP,
sotmet al Consorci a una auditoria dels comptes anuals, sens perjudici d’altres
fórmules addicionals de control.

-

L’article 36, quant a la modificació dels Estatuts del Consorci, depura la
terminologia jurídica emprada substituint l’expressió posterior aprovació dels
òrgans de govern competents dels Ens consorciats per l’expressió posterior
ratificació dels òrgans de govern competents dels ens consorciats.

6. En data 20.11.2017, el Sr. Lluís González Roig, Secretari del Consorci, emet
certificació en què fa constar que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions
contra l’aprovació inicial de la reforma dels Estatuts, raó per la qual queda aprovat
definitivament el text dels Estatuts sense necessitat de cap més acord exprés al
respecte per part del Consorci. En aquest mateix certificat, fa constar que la
continuació de tramitació de l’expedient exigeix la ratificació de l’aprovació
definitiva dels nous Estatuts per part de tots els ens consorciats a través del seu
òrgan plenari.
Fonaments de dret
1. La regulació bàsica dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la disposició
addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47, 164, 165, 209,
213 i 220 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
2. Els incisos 1 i 2.a) de l’article 120 de la LRJSP disposen, respectivament:
“1. Els estatuts de cada consorci han de determinar l’Administració pública a què està
adscrit de conformitat amb el que preveu aquest article.
2. D’acord amb els criteris següents, ordenats per prioritat en la seva aplicació i referits a
la situació en 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 (...) ”.

3. El Text refós vigent dels Estatuts del Consorci, després de la reforma operada en
base a l’acord de data 09.11.2015 de la seva Junta General, ratificat per tots els
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ens consorciats, i publicat al BOPB en data 10.03.2017, fixa la composició de la
Junta de Govern (art. 9 i 10) en els següents termes:
ENS
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Diputació de Barcelona
Institut Català del Sòl
Ajuntament Sta. Coloma de Cervelló
TOTAL

REPRESENTANTS
3
2
2
1
8

4. La desadscripció del Consorci del sector públic de la Diputació de Barcelona,
operada per Acord del Ple de la corporació en sessió de data 20.07.2017 (AP
120/17), en base a les avantdites previsions normatives, ha de tenir com a
conseqüència jurídica immediata una modificació dels seus Estatuts en base a la
previsió de l’article 120.4 de la LRJSP, el qual disposa:
“Qualsevol canvi d’adscripció a una Administració pública, independentment de quina
sigui la causa, comporta la modificació dels estatuts del consorci en un termini no
superior a sis mesos, comptats des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a aquell
en què es va produir el canvi d’adscripció”.

5. Conseqüentment amb la seqüència procedimental prevista a la LRJSP, la reforma
dels Estatuts del Consorci aprovada per la seva Junta de Govern en data
29.09.2017, la ratificació de la qual constitueix l’objecte del present dictamen,
resulta procedent, donada la necessitat d’adaptar el text estatutari a la nova realitat
conformada pel seu canvi d’adscripció.
En el mateix sentit, són procedents les modificacions introduïdes en els Estatuts
del Consorci fruït de la necessitat d’adaptar el Text refós a les novetats introduïdes
per la LRJSP en els àmbits de personal i de règim pressupostari, financer i
patrimonial dels consorcis, així com en matèria de separació i dissolució d’aquests.
6. La competència per a 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 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i l’article 313.2 del ROAS.
7. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació
de Barcelona, l’informe preceptiu que consta a l’expedient en compliment de
l’article 179 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’elevació al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci de la Colònia Güell
aprovada per la Junta de Govern del Consorci, en sessió de data 29.09.2017, que
afecta al preàmbul i als articles 1, 2, 4, 11, 15, 28, 30, 32, 33, 34, 35 i 36, i de resultes
de la qual el text dels Estatuts queda fixat en els termes següents:
“ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Art. 1r. Constitució i naturalesa jurídica
Art. 2n Adscripció
Art. 3r Seu social i domicili
Art. 4t Règim jurídic
Art. 5è Objecte i àmbit territorial
Art. 6è Finalitats
Art. 7è Àmbit competencial
Títol II. Òrgans de govern
Capítol primer. Disposicions generals
Art. 8è. Govern i administració del Consorci
Capítol segon. La Junta de Govern
Art. 9è. Definició
Art. 10è. Composició
Art. 11è. Atribucions i funcions
Art. 12è. Règim de delegacions
Capítol tercer. La Presidència de la Junta de Govern
Art. 13è. Designació
Art. 14è. Funcions
Capítol quart. La Vicepresidència de la Junta de Govern
Art. 15è. Designació i funcions
Capítol cinquè. La Comissió Especial de comptes
Art. 16è. Funcions i composició
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Capítol sisè. Comissions consultives
Art. 17è. Creació
Capítol setè. Normes comuns dels òrgans col·lectius
Art. 18è. Règim de sessions
Art. 19è. Durada dels mandats
Art. 20è. Quòrum de constitució i votació
Art. 21è. Actes de les sessions
Títol III. Òrgans d’assessorament i gestió
Capítol primer. La Gerència
Art. 22è. Designació
Art. 23è. Funcions
Capítol segon. La Secretaria General
Art. 24è. Designació
Art. 25è. Funcions
Capítol tercer. La Intervenció General
Art. 26è. Designació
Art. 27è. Funcions
Capítol quart. Règim del personal al servei del Consorci
Art. 28è. Disposicions generals
Títol IV. Règim econòmic i financer
Art. 29è. Règim econòmic
Art. 30è. Patrimoni del Consorci
Art. 31è. Recursos econòmics
Art. 32è. Aportacions dels ens consorciats
Art. 33è. Pressupost i exercici econòmic
Art. 34è. Comptabilitat del Consorci
Art. 35è. Règim jurídic-econòmic
Títol V. Modificació i dissolució del Consorci
Art. 36è. Modificació dels estatuts
Art. 37è. Dissolució del Consorci
Art. 38è. Acord de dissolució
Art. 39è. Procediment i efectes de la dissolució
Títol VI. Separació dels membres
Art. 40è. Separació
Disposició addicional única. Efectes de les modificacions legislatives
Disposició final única. Entrada en vigor dels estatuts

Àrea de Presidència
Secretaria General

PREÀMBUL
L’any 1985 la Universitat de Barcelona, amb una proporció del 44,44%, la Corporació
Metropolitana de Barcelona, amb un 29,63% i la Diputació de Barcelona amb un 25,93%
van adquirir de forma indivisa 58,79 Ha de terreny situades a la Colònia Güell i el seu
entorn, en els termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.
L’any 1989 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va succeir en la titularitat dels terrenys la
Corporació Metropolitana de Barcelona en virtut de l’assignació de béns produïda per
l’extinció d’aquesta entitat.
El Consorci de la Colònia Güell es va constituir l’any 1993 per a la gestió i administració
d’aquesta propietat, essent integrat per les entitats copropietàries i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló. Els seus Estatuts es van publicar al BOPB número 118, de 18 de maig
de 1993.
L’any 1999 l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya va adquirir la part de la
propietat de la Universitat de Barcelona, substituint aquesta en el Consorci de la Colònia
Güell.
Les entitats copropietàries van alienar conjuntament l’any 2005 la superfície de 7,6 Ha dels
termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. Posteriorment,
l’any 2007 l’Institut Català del Sòl va adquirir als altres copropietaris la part de la propietat
corresponent al conjunt de la propietat excepte la parcel·la registral en la què es troba la
Cripta.
La parcel·la de terreny en què es manté la copropietat té una superfície de 3,29 Ha i és
l’administrada pel Consorci de la Colònia Güell. En aquesta propietat hi ha l’anomenada
Cripta de la Colònia Güell, la casa parroquial i les pinedes de l’entorn d’aquestes
edificacions.
El 1990 el conjunt de la Colònia Güell fou declarat Bé d’Interès Cultural–Conjunt Històric.
Pel que fa específicament a la Cripta de la Colònia Güell, obra d’Antoni Gaudí, fou
declarada Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional (decret 1794/1969 de 24 de
juliol de 1969), Bé d’Interès Cultural (acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 25
de novembre de 1991) i va ser inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO el 15
de juliol de 2005.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJAPC).
La Disposició final segona de la LRSAL va afegir una nova disposició addicional vintena a la
LRJAPC que establí, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’administració
pública d’adscripció de cada consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i
referits a cada exercici pressupostari, i disposà d’altres requeriments quant al seu règim
orgànic, funcional i financer, raó per la qual es va fer necessària la corresponent adaptació
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació es sumà la derivada de l’entrada en vigor, el
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorporà diverses previsions
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referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus
Estatuts.
Arran d’aquestes modificacions legislatives, la Junta de Govern del Consorci va iniciar un
procés de reforma dels seus Estatuts que culminà amb la publicació al BOPB, en data 10 de
març de 2017, de l’aprovació definitiva dels nous Estatuts del Consorci de la Colònia Güell,
ratificada per totes les administracions que en formen part –Consell Comarcal del Baix
Llobregat, Institut Català del Sòl, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i Diputació de
Barcelona–, i que va entrar en vigor el dia 11 de març de 2017.
En data 2 d’octubre de 2016 entra en vigor la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP), la qual conté una regulació bàsica dels consorcis en els articles 118
a 127. Aquesta regulació contempla en els àmbits de l’adscripció, el personal i el règim
pressupostari, financer i patrimonial dels consorcis, així com en matèria de separació i
dissolució d’aquests. A més, la LRJSP deroga determinades disposicions normatives que
regulaven els consorcis, com l’article 87 LBRL, els articles 37 a 40 del Decret de 17 de juny
de 1955 mitjançant el qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals de
Catalunya, l’article 110 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986 i els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de
16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa.
Entre les novetats introduïdes per la LRJSP, presenta una especial significació
l’obligatorietat de modificar els Estatuts dels consorcis que hagin estat sotmesos a un canvi
d’adscripció (art. 120.4 LRJSP), modificació que s’ha de dur a terme en un termini de 6
mesos des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a aquell en què s’hagi produït el
canvi.
El Consorci de la Colònia Güell culmina un procés de canvi d’adscripció amb la
conseqüència de passar d’estar adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona a estar
adscrit al sector públic Consell Comarcal del Baix Llobregat.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA.
El Consorci de la Colònia Güell és una Entitat amb personalitat jurídica pròpia integrada,
amb caràcter voluntari, per l’Institut Català del Sòl, el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, per a la gestió i
administració de la propietat proindivisa dels tres primers ens consorciats situada a la
Colònia Güell, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
No obstant l'anterior, podran incorporar-se amb posterioritat noves entitats públiques o
privades, interessades en la consecució de les finalitats que orienten el Consorci, sempre
que així ho acordi la Junta de Govern del mateix amb la unanimitat de les parts propietàries,
mitjançant la signatura d'un Conveni d'adhesió, on s'especificaran les condicions
d'integració, com també les seves obligacions, el que forçosament portarà inherent
l'acceptació dels presents Estatuts. La incorporació de nous membres no suposarà la
modificació dels estatuts.
Aquesta Entitat està constituïda a l'empara del que disposa l’article 123 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles 269 a 271 del Text refós de la
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Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i es regularà pels seus preceptes i pels presents Estatuts, i, en el seu defecte, per les
normes reguladores del Règim Local vigents a Catalunya, en qualsevol dels seus aspectes,
inclòs el de gestió pressupostària i comptabilitat pública.
ARTICLE 2.- ADSCRIPCIÓ
El Consorci resta adscrit al sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord
amb allò previst a la disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici
econòmic, d’acord amb les previsions de l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, respectivament.
ARTICLE 3.- SEU SOCIAL I DOMICILI
El Consorci, que es constitueix per temps indefinit, tindrà la seu social en la ciutat de Sant
Feliu de Llobregat i el seu domicili en la carretera Nacional, 340, p.Km. 1248,750 - Parc de
Torreblanca. Aquest domicili podrà ser variat per acord de la Junta de Govern del Consorci,
que podrà, igualment en el futur, per al compliment de les seves finalitats, crear i suprimir
delegacions en altres localitats.
ARTICLE 4.- REGIM JURÍDIC
El Consorci és una Entitat pública de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica per
al compliment de les seves finalitats, que gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, dins
de l'àmbit de les seves competències i finalitats, sense més limitacions que les establertes
en les lleis o en els presents Estatuts, i pot, per tant, ser titular de drets i obligacions i actuar
en l'ordre jurídic i econòmic, contractant i obligant-se en totes les formes admissibles en
dret.
El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats i
prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials en virtut de l’article 8 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, amb les limitacions previstes a l’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
El Consorci es regularà pels presents Estatuts i per les disposicions vigents relatives als
consorcis de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el 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 el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals. Supletòriament, serà d’aplicació la resta de normativa vigent en matèria de règim
local, reguladora dels diferents sectors d'acció pública.
ARTICLE 5.- OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL
El Consorci té per objecte la gestió i administració de la propietat proindivisa de l’Institut
Català del Sòl, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona, situada a
la Colònia Güell, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
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També podrà administrar altres béns mobles i immobles que li siguin cedits mitjançant
procediment legal, o incorporats al seu àmbit de gestió amb motiu de la incorporació d’un
nou ens consorciat.
En conseqüència, l’objecte del Consorci serà el de la conservació, la difusió i la recerca de
la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.
ARTICLE 6.- FINALITATS
Per fer efectiu l'objecte del Consorci, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les
següents finalitats (finalitats següents):
a)
b)
c)
d)

L'administració i explotació de la propietat que administra.
La preservació dels valors arquitectònics, culturals, naturals i paisatgístics de la propietat.
La promoció i difusió de la propietat.
La gestió i execució de les obres que siguin necessàries per a la conservació i millora de
la propietat.
e) La col·laboració amb les Administracions competents i entitats públiques i privades per a
la difusió i la millora del coneixement de l’obra d’Antoni Gaudí, el modernisme i el
patrimoni cultural.
f) La col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i les entitats del municipi
per a la promoció econòmica i cultural de la Colònia Güell.
g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la conservació, divulgació i la recerca del
patrimoni natural i cultural.
ARTICLE 7.- ÀMBIT COMPETENCIAL
Per a la consecució de les finalitats expressades en l'article anterior, el Consorci estarà
facultat per a realitzar tots aquells actes que, sent lícits i conformes amb l'Ordenament
jurídic, s'encaminin a la consecució d'aquelles, podent exercir, en particular, les activitats
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Redactar informes, estudis i propostes.
Editar i participar en l’edició de publicacions i materials audiovisuals en qualsevol format.
Contractar l’execució d'obres, serveis i subministraments.
Contractar l'adquisició, alienació i gravamen de tot tipus de béns i drets.
Contractar treballs de manteniment i conservació.
Contractar la redacció de projectes d’obres, treballs específics i d'assessorament.
Establir i recaptar preus públics per a la utilització de la imatge i l’ús de la propietat, així
com altres fórmules de captació de recursos econòmics a partir de l’explotació de la
propietat, d’acord amb la legislació vigent.
h) Proposar a les Administracions competents l'aprovació de projectes, estudis i actuacions
per a la realització de les seves finalitats.
i) Participar i formar part de comissions, comitès, entitats associatives, públiques i privades,
de qualsevol àmbit territorial, inclòs internacional, relacionades amb les finalitats del
Consorci.
j) Organitzar els serveis del Consorci, tant tècnics com administratius.
k) Subscriure Convenis de col·laboració amb persones o entitats públiques o privades,
necessaris per a la consecució de les seves finalitats.
l) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius, i qualsevol tipus d'ajudes, tant de persones
naturals com jurídiques, públiques o privades.
m) Acceptar, repudiar o renunciar heretats, llegats o qualsevol altra tipus d'aportacions de
caràcter gratuït.
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n) Interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus d'Autoritats,
Administracions, entitats privades i particulars davant tot tipus de Jurisdiccions,
ordinàries o especials.
o) Qualsevol altra de naturalesa anàloga.
TÍTOL II
ÒRGANS DE GOVERN
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 8.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI
El govern i administració del Consorci, s'exercirà pels òrgans següents:
- La Junta de Govern
- La Presidència
- La Vicepresidència
- La Comissió especial de comptes
Els esmentats òrgans de Govern i administració estaran assistits i complementats pels
següents òrgans d'assessorament i gestió:
- La Gerència
- La Secretaria General
- La Intervenció General
CAPÍTOL SEGON
LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 9.- DEFINICIÓ
La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat que ostenta el govern i administració suprem del
Consorci, que estarà integrat per un nombre de membres que no pot ser inferior a 7, i
sempre tenint en compte la disposició final 12a de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del règim local en la redacció donada per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local.
ARTICLE 10.- COMPOSICIÓ
La Junta de Govern estarà formada per tres representants del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, dos de cadascuna de les altres entitats propietàries (Diputació de Barcelona i
Institut Català del Sol), designats per les mateixes, i per l'Alcalde de l'Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que exerciran el seu càrrec amb caràcter temporal, per terminis de 4
anys, cessant en el seu càrrec per les següents causes:
a)
b)
c)

Expiració del termini de durada.
Mort o incapacitat.
Renúncia al càrrec.

Així mateix, i tenint en compte que els càrrecs d'aquest Consorci són inherents als càrrecs
que els seus titulars ostentin en les Entitats consorciades, si alguna de les persones que
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ocupin algun càrrec de vocal o president en aquest Consorci cessa en el seu càrrec en
l'Entitat d'origen a la qual representen, cessarà automàticament en el Consorci, i serà
substituït per la persona proposada per l'entitat afectada.
ARTICLE 11.- ATRIBUCIONS I FUNCIONS
Seran atribucions i funcions de la Junta de Govern del Consorci les següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Aprovar el Pla d'actuació anual.
Aprovar el Projecte de modificació d'Estatuts i proposar-lo a les Entitats consorciades.
Acordar la incorporació de nous membres al Consorci.
Proposar l'extinció del Consorci en els supòsits previstos en les presents Estatuts.
Aprovar el pressupost anual del Consorci, la seva liquidació i les seves modificacions.
Aprovar les aportacions de participació econòmica anual dels ens consorciats, subjecte
a la seva posterior ratificació.
Aprovar els comptes generals del Consorci i el llibre inventari del patrimoni, així com les
seves respectives rectificacions anuals.
Aprovar la subscripció d'operacions de crèdit amb Entitats públiques i privades
legalment habilitades a l'efecte.
Aprovar les Ordenances i Reglaments reguladors dels serveis.
Interpretar els Estatuts del Consorci i les seves finalitats.
Desenvolupar l'assoliment i contingut de les finalitats consorcials, establint les directrius
generals inspiradores del Consorci.
Nomenar i separar la persona titular de la Gerència.
Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball, els processos selectius i les
retribucions, sempre tenint en compte les limitacions que determini la legislació de
règim local vigent en relació als consorcis.
Acceptar o repudiar heretaments, herències, llegats, donacions i qualsevols altres
atribucions a títol gratuït.
Contractar i executar obres, serveis, subministraments i qualsevol contracte de
naturalesa anàloga, de caràcter públic o privat, el pressupost del qual sigui igual o
superior al 10% del pressupost del Consorci.
Adquirir i alienar béns i drets del Consorci.
Designar al President i al Vice-president de la Junta de Govern.
Crear comissions consultives.
Exercitar accions judicials i administratives.
Aprovar la memòria anual de l'activitat del Consorci.
Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.
Inspeccionar i vigilar els serveis del Consorci.
Acordar la suspensió temporal del dret de vot o a la participació en la formació dels
acords dels representants de les administracions o entitats consorciades que
incompleixin manifestament les seves obligacions amb el Consorci, especialment,
aquelles referides als compromisos de finançament de les activitats d’aquest.

ARTICLE 12.- REGIM DE DELEGACIONS
La Junta de Govern podrà delegar les seves facultats en el seu President, mitjançant acord
exprés adoptat per unanimitat dels seus membres de ple dret propietaris.
Podran ser objecte de delegació les competències previstes en l'article anterior que la
legislació de règim local no consideri indelegables.
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CAPÍTOL TERCER
LA PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 13.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà, per unanimitat dels seus membres propietaris i d'entre els
seus representants, una persona com a President/a i un/a Vice-president/a.
ARTICLE 14.- FUNCIONS
La Presidència es l'òrgan unipersonal del Consorci que ostenta la seva representació en tots
els camps de l'activitat, podent, per tant, comparèixer en judici i fora d'ell, sense necessitat
de previ i especial apoderament, davant tota classe de Jurisdiccions, ordinàries o especials,
i davant tot tipus d'Administracions, estatals, autonòmiques, locals o institucionals, així com
davant tot tipus de persones, públiques o privades, físiques o jurídiques, incloses les entitats
bancàries, les Caixes d'Estalvi i qualsevol altra entitat de crèdit legalment reconeguda.
Seran funcions del President les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Convocar i presidir les sessions de la Junta de Govern i de les Comissions consultives.
Establir l'ordre del dia de les mateixes.
Ordenar els debats i votacions i suspendre i aixecar les sessions de les mateixes.
Decidir els empats en les votacions amb el seu vot de qualitat.
Executar i vetllar pel compliment dels acords de la Junta de Govern.
Contractar obres, serveis, subministraments i qualsevol contracte de naturalesa anàloga,
de caràcter públic o privat, el pressupost del qual no excedeixi del 10% del Pressupost
total del Consorci.
Exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència, donant compte a la Junta
de govern.
Representar judicial i extrajudicialment al Consorci.
Exercir l'alta direcció del Consorci.
Totes aquelles funcions que li delegui la Junta de Govern.
Disposar dels fons del Consorci mitjançant la firma de xecs de forma mancomunada amb
l'Interventor General.
Les demés funcions que, sent lícites i necessàries per complir les finalitats del Consorci,
no estiguin atribuïdes a altres òrgans del mateix.

CAPÍTOL QUART
LA VICEPRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 15.- DESIGNACIÓ I FUNCIONS
La persona que exerceixi la Vicepresidència serà designada per la Junta de Govern en els
termes previstos en l'article 13 dels presents Estatuts, i tindrà les funcions d’assistir al
President en l’exercici del seu càrrec i substituir-lo en cas d'absència, vacant o malaltia.
No obstant això, el/la Vicepresident/a podrà exercir les funcions establertes en l’article 14
dels presents Estatuts, per delegació del President.
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CAPÍTOL CINQUÈ
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
ARTICLE 16.- FUNCIONS I COMPOSICIÓ
La Comissió especial de comptes té com a funcions les que preveu l’article 116 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de règim Local, i estarà integrada per les
persones membres de la Junta de Govern.
CAPÍTOL SISÈ
COMISSIONS CONSULTIVES
ARTICLE 17. - CREACIÓ
La Junta de Govern del Consorci podrà crear quantes Comissions consideri convenient per
a la deguda realització de les seves finalitats, que tindran caràcter merament consultiu.
La durada del termini de vigència d'aquestes Comissions estarà circumscrita al termini fixat
en l'acord de constitució, extingint-se, en tot cas, de forma automàtica, una vegada complida
la finalitat per a la qual van ser creades.
CAPÍTOL SETÈ
NORMES COMUNS DELS ÒRGANS COL·LECTIUS
ARTICLE 18.- RÈGIM DE SESSIONS
El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern i assessorament
s’ajustaran al que disposa la legislació de règim local.
La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb caràcter trimestral, i podrà celebrar
sessions extraordinàries quan es consideri convenient, bé per pròpia iniciativa del President,
bé a petició escrita de la tercera part dels seus membres.
En aquest segon cas serà necessària la prèvia convocatòria de la sessió per part del
President, que no es podrà demorar més d'un mes si es celebra a petició de la tercera part
dels seus membres, havent de figurar en la mateixa, el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia de
la sessió, que serà notificada als membres de la Junta de Govern, per qualsevol
procediment que deixi constància fefaent de la seva recepció, amb 5 dies naturals
d'antelació, o amb 48 hores en cas d'urgència, que haurà de ser ratificat en el punt núm. 1
de la mateixa. En aquesta es farà constar que, de no existir quòrum suficient, s'entendrà
realitzada la segona convocatòria una hora més tard.
No es podran prendre acords sobre temes no inclosos en l'Ordre del dia, llevat que, per
acord exprés adoptat per la Junta per unanimitat dels membres presents s'aprovi la urgència
d'incloure altres punts.
ARTICLE 19.- DURADA DELS MANDATS
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les
seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres, i, en tot
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cas, fins que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents
designacions.
ARTICLE 20.- QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ I VOTACIÓ
La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin
a la sessió, com a mínim, la meitat dels membres, i en segona convocatòria, amb un
nombre de membres no inferior a tres. En els dos supòsits caldrà, però, que hi siguin
presents al menys un membre de cadascuna de les parts propietàries. S’admet la delegació
de vot entre els seus membres, constant el vot delegat com a present.
Per a la seva vàlida constitució hauran de ser-hi presents el President o el Vicepresident, i el
Secretari General, que tindrà veu però no vot.
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern del Consorci, amb veu però sense vot,
els tècnics o experts que la Presidència estimi convenient, a més de la persona que ostenti
la Gerència.
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents, excepte en el cas
d’aprovació del pressupost, la seva liquidació i les seves modificacions i de les aportacions
econòmiques al pressupost, en que caldrà la unanimitat dels membres propietaris presents.
Els empats de produir-se, seran dirimits amb el vot de qualitat del President, sense
necessitat de realitzar una segona votació.
ARTICLE 21.- ACTES DE LES SESSIONS
De les sessions que celebri la Junta de Govern s'aixecarà, pel Secretari, la corresponent
acta, en la qual constaran les dades següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Lloc de la reunió, amb expressió de la direcció del local en que se celebra.
Dia, mes i any.
Hora en que comença.
Nom i cognoms del President/a, vice-president/a, dels membres del Consorci presents,
dels absents que s'haguessin excusat i dels que falten per excusar.
Assistència del Secretari, o de qui legalment el substitueixi.
Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
Assumptes que examinen, opinions sintetitzades dels membres de la Junta de Govern
que haguessin intervingut en les deliberacions, i incidències d'aquestes.
Votacions que es verifiquin, i en el cas de les nominals, el sentit en que cada membre
emeti el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar el número de vots afirmatius,
dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del vot quan així
ho demanin els interessats.
Part dispositiva dels acords que s'adoptin.
Hora en que la Presidència aixequi la sessió.

De no celebrar-se sessió per falta d'assistents, o altre motiu, el Secretari suplirà l'acta amb
una diligència autoritzada amb la seva firma, en la qual consigni la causa i noms dels
concurrents i dels que haguessin excusat la seva assistència.
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TÍTOL III
ÒRGANS D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ
CAPÍTOL PRIMER
LA GERÈNCIA
ARTICLE 22.- DESIGNACIÓ
Quan es consideri necessari, la Junta de Govern podrà nomenar una persona com a
Gerent. Aquesta persona haurà de trobar-se adscrita al Consorci a temps complert o parcial
per part d’algun dels ens consorciats d’entre el seu personal funcionari o laboral.
La designació i revocació del/la Gerent serà feta per la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres propietaris.
La durada d'aquest càrrec serà d'un màxim de quatre anys a partir del seu nomenament,
sense perjudici de la seva possibilitat de reelecció successiva.
ARTICLE 23.- FUNCIONS
Seran funcions del la Gerència les següents:
a) Coordinar, promocionar i executar els plans, programes i directrius del Consorci,
prèviament determinades pels òrgans de govern.
b) Dirigir la gestió econòmica i administrativa.
c) Executar els acords de la Junta de govern i les Resolucions del President.
d) Exercir la direcció del personal del Consorci.
e) Realitzar les funcions de gestió o representació que la Junta de Govern o el seu
President li deleguin.
f) Disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de forma
mancomunada amb el President del Consorci i amb l'Interventor General.
g) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern.
h) Exercir la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves
finalitats.
i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel Consorci en el moment del seu
nomenament o amb posterioritat al mateix.
CAPÍTOL SEGON
LA SECRETARIA GENERAL
ARTICLE 24.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà una persona per ocupar la Secretaria General, podent
recaure aquest nomenament en qualsevol Secretari/a dels ens consorciats, els quals podran
designar el/la funcionari/a que pugui suplir-lo, i tot això d’acord amb la normativa que regeix
l’exercici de les funcions públiques necessàries.
El/la Secretari/a General tindrà la qualitat de personal tècnic, i haurà d'assistir a les sessions
que celebri la Junta de Govern del Consorci, on tindrà veu, però no vot.
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El/la Secretari/a General podrà designar al funcionari que hagi de substituir-lo en els casos
d'absència.
ARTICLE 25.- FUNCIONS
La persona titular de la Secretaria General ostentarà les funcions següents:
a)
b)
c)
d)

Assessorament i suport tècnic als òrgans de govern del Consorci.
Aixecament d'actes i fe dels acords adoptats, amb el vistiplau del President.
Custòdia de la documentació oficial.
Formalització de les actes en els llibres habilitats a l'efecte, en els termes legalment
previstos.
e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Junta de Govern o el seu
President.
f) Les que la legislació vigent atribueix als Secretaris de les Entitats Locals.
CAPÍTOL TERCER
LA INTERVENCIÓ GENERAL
ARTICLE 26.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà un/a Interventor/a General, podent recaure aquest
nomenament, en qualsevol dels Interventors dels ens consorciats, els quals podran designar
el/la funcionari/a que pugui suplir-lo, i tot això d’acord amb la normativa que regeix l’exercici
de les funcions públiques necessàries.
L'Interventor/a General tindrà, la qualitat de personal tècnic, i haurà d'assistir a les sessions
que celebri la Junta de Govern del Consorci, on tindrà veu però no vot.
L'Interventor/a General podrà designar al funcionari que hagi de substituir-lo en els casos
d'absència.
ARTICLE 27.- FUNCIONS
L'Interventor/a General ostentarà les funcions que la legislació vigent atribueix als
Interventors de les Entitats Locals en matèria de control i fiscalització de la gestió
pressupostària i financera.
CAPÍTOL QUART
RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
ARTICLE 28.- DISPOSICIONS GENERALS
1.- El consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les
seves finalitats. El personal del consorci podrà ser propi (en el marc de les limitacions que
pugui preveure en cada moment la normativa de règim local aplicable als Consorcis) o
adscrit per les entitats públiques consorciades, en règim funcionarial o laboral. El seu
nombre i funcions seran aprovats per la Junta de Govern, amb unanimitat dels membres
propietaris.
L’adscripció podrà ser a temps complert o parcial i es formalitzarà mitjançant un conveni
entre el Consorci i l’ens de procedència.
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Excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent de les
administracions participants en el Consorci en atenció a la singularitat de les funcions a
desenvolupar, l’òrgan competent de l’administració d’adscripció podrà autoritzar la selecció i
contractació de personal per part del Consorci per a l’exercici d’aquestes funcions.
2.- El Consorci no pot tenir personal eventual.
TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
ARTICLE 29.- REGIM ECONÒMIC
El règim econòmic i financer del Consorci s’ajustarà a la normativa vigent en cada moment
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.
ARTICLE 30.- PATRIMONI DEL CONSORCI
Constituiran el patrimoni del Consorci els béns mobles i immobles que el propi Consorci
adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
Els béns mobles i immobles que formen part de la propietat proindivisa que administra el
Consorci conserven la seva qualificació i titularitat originària.
Els altres béns que puguin ser adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven
la seva qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin
reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió
corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.
Els béns adquirits pel Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les
normes de l’administració pública a la qual es trobi adscrit.
ARTICLE 31.- RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics del Consorci, afectats al compliment de les finalitats del mateix,
estaran constituïdes per:
a)
b)
c)
d)

Les aportacions dels ens consorciats.
El rendiments que puguin derivar-se de les seves activitats.
Els productes del seu patrimoni.
Les subvencions, donatius i aportacions que, per qualsevol títol, rebi de persones
públiques o privades, físiques o jurídiques.
e) Els llegats i heretats que sigui beneficiari i s'acceptin per la Junta de Govern.
f) Els crèdits i préstecs que obtingui d'entitats bancàries o d'estalvi.
g) Qualsevol altra legalment establert.
ARTICLE 32.- APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS
Les Entitats consorciades, així com aquelles que s'adhereixin o puguin adherir-se en el
futur, garantiran el finançament del Consorci, dins de les consignacions pressupostàries
corresponents.
Amb aquesta finalitat, i amb independència de les aportacions de mitjans materials i
personals i de prestació de serveis o ajuda tècnica que poguessin realitzar-se, les entitats
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consorciades, realitzaran anualment una aportació econòmica que haurà d'ascendir en el
seu conjunt a la quantitat que resulti necessària per a equilibrar el pressupost anual, a la
vista dels ingressos propis del Consorci previstos per l’exercici.
L’import de les aportacions s'establirà amb caràcter anual, mitjançant acord de la Junta de
Govern del Consorci adoptat per unanimitat dels membres propietaris, a excepció de les
entitats que puguin adherir-se en el futur, que realitzaran l'aportació d'acord amb el que es
pugui preveure en els respectius convenis d’adhesió.
Per acord de la Junta de Govern, es podran limitar les activitats del Consorci si les entitats
consorciades incompleixen manifestament els seus compromisos de finançament amb
aquest.
ARTICLE 33.- PRESSUPOST I COMPTE GENERAL
El Consorci aprovarà per a cada exercici econòmic un pressupost anual en el que
s'aplicaran els ingressos i les despeses, i podrà ser modificat posteriorment mitjançant acord
de la Junta de Govern, per a adequar-lo a les necessitats que, conjunturalment, es puguin
produir.
A aquests efectes, l'exercici econòmic comprendrà des del dia 1 de gener fins el dia 31 de
desembre de cada any.
El Consorci haurà de formar part dels pressupostos i incloure’s en el compte general de
l’administració pública d’adscripció.
ARTICLE 34.- COMPTABILITAT DEL CONSORCI
El règim de comptabilitat del Consorci serà el de l’administració pública d’adscripció, sens
perjudici de les disposicions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
ARTICLE 35.- CONTROL ECONÒMIC I FINANCER
En tot cas, s’haurà de portar a terme una auditoria dels comptes anuals, la qual serà
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci, sens
perjudici d’altres fórmules addicionals de control i el sotmetiment a la normativa vigent en
matèria de control economicofinancer dels consorcis.
TÍTOL V
MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
ARTICLE 36.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
La modificació dels presents Estatuts requerirà la prèvia aprovació per la Junta de Govern
del Consorci i la posterior ratificació dels òrgans de govern competents dels ens consorciats,
i el seguiment del mateix procediment exigit per a la seva constitució.
ARTICLE 37.- EXTINCIÓ DEL CONSORCI
L'extinció del Consorci es produirà quan així ho acordin, a proposta de la Junta de Govern
del mateix, els òrgans competents dels ens consorciats, quan es doni alguna de les
circumstàncies següents:
a) Per disposició legal.
b) Impossibilitat de complir les finalitats previstes.
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c)
d)
e)
f)

Falta de mitjans econòmics per a complir les esmentades finalitats.
Voluntat unànimement expressada pels ens consorciats propietaris
Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
Per transformació del Consorci en un altre ens.

ARTICLE 38.- ACORD DE DISSOLUCIÓ
1. L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també la
reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, determinant la solució de les
obligacions respectives.
2. Per a l’adopció d’aquest acord es requerirà el vot unànime favorable de les persones
representants dels ens propietaris.
ARTICLE 39.- PROCEDIMENT I EFECTES DE LA DISSOLUCIÓ
1.- La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels
òrgans competents dels ens consorciats.
2.- El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un
liquidador.
3.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint 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 ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps
que ha pertangut al Consorci.
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a
tots els seus drets.
4.- S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de
liquidació en el supòsit que resulti positiva.
5.- Els ens consorciats podran acordar, amb unanimitat dels representants dels membres
propietaris, la cessió global dels actius i passius propietat del Consorci a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir
els objectius del Consorci que es liquida.
TÍTOL VI
SEPARACIÓ DELS MEMBRES
ARTICLE 40.- SEPARACIÓ
1. Els ens consorciats que no són copropietaris podran separar-se del Consorci, sempre que
donin un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estiguin al
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors, i que garanteixi el
compliment dels pendents.
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2.- Si l’ens consorciat que es vol separar es va incorporar al Consorci mitjançant un conveni
d’adhesió, s’hauran d’atendre les precisions establertes en el conveni per al cas de
separació i extinció del conveni.
3.- L’exercici del dret de separació per part d’un membre copropietari produeix la dissolució
del Consorci. En cas d’un membre no propietari, també la produirà excepte que la resta dels
seus membres copropietaris acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la
permanència en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics
vinculats o dependents de més d’una Administració.
4.- Un cop rebut, si s’escau, el preavís de separació del Consorci, es reunirà la Junta de
Govern per tal d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries
oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
5.- 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 dret de separació,
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni
net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del
Consorci, com el finançament concedit cada any.
Si el membre del Consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués
rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament
del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute,
si la quota és negativa.
b) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació,
s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
EFECTES DE LES MODIFICACIONS LEGISLATIVES
1.- Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran
automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.
2.- En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del Consorci per
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns.
3.- Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de
l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa
publicació per part del Consorci ni dels ens consorciats.
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4.- La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre
àmbit, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn,
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
ENTRADA EN VIGOR DELS ESTATUTS
Els presents Estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans competents dels
ens consorciats i publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”.

SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a la Junta de Govern de Consorci de la
Colònia Güell, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, per al seu coneixement i als efectes legals
oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 44 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 polítics
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble
Actiu (2).
3.- Dictamen de data 4 de desembre de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i
de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local i de Territori i Sostenibilitat,
com a conseqüència de la comunicació efectuada pel Grup polític de PSC-CP, i
actualització de la composició de les Comissions de la Corporació.
“I. Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de
2015 i mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions
Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió
especial de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
societat mercantil unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple
corporatiu, per tal de facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració
de la societat.
II. Atès que l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part dispositiva,
acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el
següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple:
1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals
i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25, inclosa la
presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups polítics serà
el següent:
 Convergència i Unió ............................................................................ 7
 Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ....................... 6
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Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ............ 5
ENTESA .............................................................................................. 4
Partit Popular ...................................................................................... 1
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía ................................................... 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ......................................... 1

2. Respecte a la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:








Convergència i Unió ............................................................................ 5
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ....................... 4
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ............ 3
ENTESA .............................................................................................. 2
Partit Popular ...................................................................................... 1
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía .................................................. 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ......................................... 1

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment dels
membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici d’utilitzar, si
escau, el vot ponderat.
III. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015 i
mitjançant Acord núm. 136/15, va restar assabentat de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així
com de la integració dels/de els/les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
IV. Atès que mitjançant Acords núm. 182/15, 26/16, 76/16, 114/16, 157/16, 192/16 i
148/17, el Ple de la Corporació va restar assabentat, en sessions de 26 de novembre
de 2015, 25 de febrer de 2016, 28 d’abril de 2016, 30 de juny de 2016, 29 de setembre
de 2016, 24 de novembre de 2016 i 26 d’octubre de 2017, respectivament, de les
modificacions i actualització de la composició de les Comissions informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.
V. Atès l’escrit presentat per el Grup polític PSC-CP en data 23 de novembre de 2017,
en què acorda, de resultes de la vacant produïda per la dimissió del diputat provincial
presentada per l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor, nomenar en el seu lloc la Il·lma. Sra.
Ana María Martínez Martínez.
VI. Atès que en data 24 de novembre de 2017 s’ha presentat un escrit signat per la
presidenta del Grup polític PSC-CP en el Registre General d’Entrada de la Diputació
de Barcelona, en què sol·licita canvi de membres de les Comissions Informatives i de
Seguiment, en el sentit següent:
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Desenvolupament Econòmic Local la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor.
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- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori i Sostenibilitat la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, en substitució
de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor.
VII. Atès que la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez va prendre possessió del
càrrec de diputada provincial, en sessió plenària celebrada el 30 de novembre de
2017.
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 Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació, com a membre de ple
dret, de la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, per part del grup PSC-CP, en la
Comissió Informativa i de Seguiment l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació, com a membre de ple
dret, de la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, per part del grup PSC-CP, en la
Comissió Informativa i de Seguiment l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en substitució
de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS
GENERALS i RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de
ple dret, inclòs el President.
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i per delegació de la
Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
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3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

II. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE TERRITORI i
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
President: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez
2. Il·lm. Sr. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López
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f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

III. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs
el President.
President: Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident 2on. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

IV. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT CULTURA, EDUCACIÓ i
ESPORTS, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
President: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident 3er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
4. Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà
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5. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Maria de los Ángeles Gallardo Borrega
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz

V. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES,
que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la Presidenta.
Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta 4ta. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
2. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà
4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
3. Il·lma. Sra. Núria Parlon Gil

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
2. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens
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Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/els Diputades/Diputats següents, que estarà
integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el President.
President:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, 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 en resta assabentat.
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
4.- Dictamen de data 28 de novembre de 2017, pel qual es proposa ratificar la
dissolució i liquidació del Consorci El Far, Centre de Treball del Mar.
“I. Antecedents
El Consorci el Far, Centre de treballs del Mar (CEF, en endavant), adscrit a
l’Ajuntament de Barcelona, es va constituir l’any 1993 amb la finalitat de promoure i
donar suport a iniciatives econòmiques i socials relacionades amb les activitats
marítimes; proporcionar formació relativa a professions i oficis relacionats amb el mar;
desenvolupar activitats dins l’àmbit mediterrani relatives al medi ambient i a la cultura
marítima i incentivar la investigació, la docència i la recerca respecte als temes
marítims.
La Diputació de Barcelona va acordar la seva participació en el Consorci en la sessió
plenària de 19.12.1991, aprovant-se el text inicial dels seus Estatuts en la sessió de
data 09.04.1992, els quals van ser successivament modificats per acords del Consell
General de dates 24.03.1995, 07.05.2002, 03.07.2006, 14.11.2007 i 26.11.2014.
En data 30.03.2017, el darrer Consell General del CEF va aprovar inicialment la
dissolució del Consorci, així com la seva liquidació, la qual va ser encarregada a la
Sra. Pilar Soldevila García, directora de coordinació i projectes estratègics de
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant acord del Consell General de 20 de desembre
de 2016.
En data 03.05.2017, es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
l’Anunci d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci, obrint-se un
termini de 30 dies hàbils d’informació pública i audiència als possibles interessats per a
la formulació de les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es consideressin
escaients.
Una vegada exhaurit el termini d’informació pública i audiència dels possibles
interessats sense la presentació d’al·legacions, en previsió del punt tercer del citat
acord del Consell General del CEF de 30.03.2017, l’aprovació inicial de la dissolució
del Consorci esdevingué definitiva i es donà trasllat als ens consorciats per part de la
Secretaria del Consorci als efectes de la ratificació dels acords adoptats, el detall dels
quals es transcriu a continuació:
“Primer. APROVAR INICIALMENT la dissolució del Consorci El Far, centre de treballs del
mar, així com la seva liquidació encarregada a la Sra. Pilar Soldevila Garcia, directora de
coordinació i projectes estratègics de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant acord del
Consell General de 20 de desembre de 2016, en els següents termes:

1.

APROVAR els Comptes finals de la liquidació:

Tresoreria: 122.844,42.
Deutors: 2.904,63.
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Altres deutes a curt: 580,00. Romanent liquidació: 125.169,05.

2.

APROVAR la dotació d'un fons de 10.000 EUR per a fer front a despeses
sobrevingudes amb posterioritat a la celebració del present Consell i que no han pogut
comptabilitzar-se com a despeses de liquidació. Un cop pagades les factures pendents, el
fons sobrant es repartirà en la part corresponent entre els consorciats.

3.

APROVAR que les despeses que ha generat la liquidació del Consorci, que pugen a
3.593,05 EUR, seran a càrrec de la tresoreria del propi Consorci i que el sobrant un cop
acabada la liquidació revertirà íntegrament en els ens consorciats ateses les seves
aportacions al finançament del Consorci al Ilarg de tots els anys de funcionament, essent
aquests els percentatges i ens als quals reverteixen:
Ajuntament de Barcelona: 41,15%.
Diputació de Barcelona: 16,49 %
Generalitat de Catalunya: 18,76 %
Autoritat Portuària de Barcelona: 23,60%

4.

FACULTAR la Sra. Pilar Soldevila Garcia per a la denúncia de convenis o contactes
que eventualment puguin aparèixer i no hagin estat extingits.

5.

SOL·LICITAR la baixa del consorci de la plataforma EACAT gestionada pel Consorci
d'Administració oberta de Catalunya.

6.

FIXAR la data dels efectes de la dissolució el 31 de desembre de 2016.

SOL·LICITAR la cancel•lació de la inscripció del Consorci en els Registres Públics
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.

7.
8.

SOL·LICITAR la baixa de la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina
para la coordinación de las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas".
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació pública, mitjançant
anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i en els taulers d'anuncis del Consorci i de les respectives
entitats consorciades, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de presentació d'al•legacions.
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap al•legació o reclamació en el
termini d'informació pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels
acords adoptats.
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per
les entitats consorciades, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el
de la referència d'aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de
l'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la
constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals
de Catalunya.
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Sisè. FACULTAR la liquidadora tan àmpliament com en dret sigui necessari i per al més
eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la signatura de tots els
documents que calgui.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a l'Ajuntament de
Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència, que
els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substitueix els que haurien de
publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades".
L'expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada en la Direcció de Serveis
d'Empreses, Consorcis i Fundacions de l'Ajuntament de Barcelona (plaça Sant Miguel 4,
edifici novíssim, planta sisena).
El termini d'informació pública al Ilarg del qual es podran formular al•legacions, reclamacions
i suggeriments serà de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de
l'anunci d'aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i presentar-les a
qualsevol oficina del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona a l'atenció de la
Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions”.

En data 17.07.2017, la liquidadora del CEF emet informe relatiu a les actuacions de
traspàs realitzades amb motiu de la dissolució i liquidació del Consorci, en què fa
constar que, en base a les previsions del Pla d’acció 2016 aprovat pel Consell General
del CEF en data 11.04.2016, es dona continuïtat a les seves activitats a través de la
reorganització dels seus serveis i l’assumpció d’aquests per part d’altres ens tant del
sector públic com del sector privat.
En data 28.07.2017, fa entrada en el Registre General de la Diputació de Barcelona
(número de registre 1700031625) comunicació procedent del CEF per tal que la
corporació procedeixi a la ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci.
II. Normativa aplicable
Els paràgrafs 1r, 2n i 3r de l’article 25 dels Estatuts del CEF disposen que:
“El Consorci es dissoldrà per impossibilitat legal o material d’acomplir els seus objectius, bé
per acord dels membres que l’integrin, així com per qualsevol de les causes previstes
legalment. En aquest cas, es requerirà la ratificació de les respectives institucions que
integrin el Consorci.
La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
En l’acord de dissolució, el Consell General nomenarà un liquidador, que calcularà la quota
de liquidació que correspongui a cada membre del consorci d’acord amb el que preveuen
els estatuts i la legislació vigent”;

La regulació dels consorcis ve continguda en els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 269 a 272 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Els articles 313 i 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, disposen que la dissolució del
Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern, per la majoria que
estableixin els estatuts, i ha de determinar la forma en què s’hagi de procedir per a la
liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a
les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública.
Al seu torn, l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, exigeix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació per acordar la creació, modificació o dissolució de
mancomunitats o altres organitzacions associatives.
L’adopció de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci requereix informe preceptiu
emès per la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, en compliment del
previst a l’article 179.1.b) del Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el qual consta a l’expedient.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci El Far, Centre de treballs del
Mar, aprovat inicialment pel seu Consell General, en sessió celebrada el 30 de març
de 2017, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions en el termini dels 30 dies
hàbils següents a la seva publicació en el BOPB en data 03.05.2017, el text del qual
és el següent:
“Primer. APROVAR INICIALMENT la dissolució del Consorci El Far, centre de treballs del
mar, així com la seva liquidació encarregada a la Sra. Pilar Soldevila Garcia, directora de
coordinació i projectes estratègics de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant acord del
Consell General de 20 de desembre de 2016, en els següents termes:

4.

APROVAR els Comptes finals de la liquidació:

Tresoreria: 122.844,42.
Deutors: 2.904,63.
Altres deutes a curt: 580,00. Romanent liquidació: 125.169,05.

5.

APROVAR la dotació d'un fons de 10.000 EUR per a fer front a despeses
sobrevingudes amb posterioritat a la celebració del present Consell i que no han pogut
comptabilitzar-se com a despeses de liquidació. Un cop pagades les factures pendents, el
fons sobrant es repartirà en la part corresponent entre els consorciats.

6.

APROVAR que les despeses que ha generat la liquidació del Consorci, que pugen a
3.593,05 EUR, seran a càrrec de la tresoreria del propi Consorci i que el sobrant un cop
acabada la liquidació revertirà íntegrament en els ens consorciats ateses les seves
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aportacions al finançament del Consorci al Ilarg de tots els anys de funcionament, essent
aquests els percentatges i ens als quals reverteixen:
Ajuntament de Barcelona: 41,15%.
Diputació de Barcelona: 16,49 %
Generalitat de Catalunya: 18,76 %
Autoritat Portuària de Barcelona: 23,60%

9.

FACULTAR la Sra. Pilar Soldevila Garcia per a la denúncia de convenis o contactes
que eventualment puguin aparèixer i no hagin estat extingits.

10. SOL·LICITAR la baixa del consorci de la plataforma EACAT gestionada pel Consorci
d'Administració oberta de Catalunya.

11. FIXAR la data dels efectes de la dissolució el 31 de desembre de 2016.
12. SOL·LICITAR la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres Públics
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.

13. SOL·LICITAR la baixa de la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina
para la coordinación de las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas".
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació pública, mitjançant
anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i en els taulers d'anuncis del Consorci i de les respectives
entitats consorciades, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de presentació d'al•legacions.
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap al•legació o reclamació en el
termini d'informació pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords.
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels
acords adoptats.
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per
les entitats consorciades, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el
de la referència d'aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de
l'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la
constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals
de Catalunya.
Sisè. FACULTAR la liquidadora tan àmpliament com en dret sigui necessari i per al més
eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la signatura de tots els
documents que calgui.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a l'Ajuntament de
Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència, que
els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substitueix els que haurien de
publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades".
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L'expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada en la Direcció de Serveis
d'Empreses, Consorcis i Fundacions de l'Ajuntament de Barcelona (plaça Sant Miguel 4,
edifici novíssim, planta sisena).
El termini d'informació pública al Ilarg del qual es podran formular al•legacions, reclamacions
i suggeriments serà de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de
l'anunci d'aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i presentar-les a
qualsevol oficina del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona a l'atenció de la
Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions”.

Segon.- FACULTAR indistintament la Presidència de la Corporació i la Presidència
Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, per a l’adopció de quantes
resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la
formalització i l’execució efectiva dels precedents acords.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als membres del Consorci El Far, Centre de
treballs del Mar, per al seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 44 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (2) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 41 vots a favor i 3
abstencions.
Intervenció General
5.- Dictamen de data 30 de novembre de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de
Barcelona, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament,
així com dels informes de control financer de subvencions, de l’Informe de
control posterior de l’activitat econòmico administrativa de la Diputació, així com
de l’informe d’avaluació de les condicions de funcionament del registre de
factures, realitzats l’any 2017.
“L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la realització d’un control financer
sobre el funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes
autònoms i societats mercantils dependents.
Així mateix, la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, preveu la realització d’auditories
financeres als comptes de les entitats participades majoritàriament i no sotmeses a
fiscalització prèvia. Addicionalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, modifica l’article 213 del TRLRHL
incloent la realització d’auditoria a les entitats locals.
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El Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, determina
la realització d’un control financer sobre els beneficiaris de subvencions i en defineix
els seus objectius i procediment.
D’altra banda l’article 219 del TRLRHL, estableix que el control intern previ dels ens
locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant
que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser objecte d’una altra
fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat.
Finalment, l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, introduït per
la disposició final 6.4 de la Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, estableix que les
intervencions generals realitzaran anualment una auditoria de sistemes per verificar
que el registre de factures compleix les condicions de funcionament previstes, amb
l’abast que el propi article determina.
Vistes les bases 75, 81 i 82 de les d’execució del pressupost per enguany, es
determina l’objecte, abast i finalitat d’aquests controls, de conformitat amb allò previst
al Pla Anual d’Actuacions de control.
Vist que el Pla Anual d’Actuacions de Control 2017 preveu al seu apartat V la
realització d’un control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament, al seu apartat IV preveu la realització
d’un control financer de subvencions i dels ajuts econòmics a ens públics, i en el seu
apartat III preveu la realització d’un control posterior ple sobre la gestió econòmico
administrativa de la Diputació.
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les del pressupost per enguany,
procedeix donar compte al Ple dels informes de control posterior, de control financer
de subvencions i de control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament, elaborats per la Intervenció.
Atès que els antecedents i documentació justificativa dels esmentats informes obren a
la Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen.
Vist l'apartat 4.1.4 b) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels següents informes de control intern
realitzats per la Intervenció General durant l’any 2017:
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-

Informe de control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament.

-

Informe de control financer de subvencions.

-

Informe de control posterior de l’activitat econòmico administrativa de la
Diputació.

-

Informe d’avaluació de les condicions de funcionament del registre de factures.”

I el Ple en resta assabentat.
6.- Dictamen de data 30 de novembre de 2017, pel qual es proposa aprovar les
Instruccions sobre procediments de control intern de la Diputació de Barcelona.
“Els articles 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
regulació dels procediments de control i fiscalització de les entitats locals.
La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat local, en va
modificar els articles 213 i 218 encomanant al govern de l’Estat la regulació
reglamentària dels procediments de control intern a l’administració local.
En aquest sentit, es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, el qual
entrarà en vigor el proper dia 1 de juliol de 2018.
Així doncs, les actuacions de control intern que es desenvolupin per les intervencions
de les entitats que conformen el sector públic local, s’han d’ajustar als preceptes del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als del Reial Decret 424/2017,
així com a les normes reguladores de caràcter intern aprovades pel Ple de l’entitat.
Aquesta Diputació ja disposava d’unes Instruccions sobre els procediments de control
intern desenvolupats per la Intervenció General, si bé, enguany han estat revisades i
adaptades a les noves exigències derivades de la propera entrada en vigor del Reial
Decret 424/2017, raó per la qual, escau elevar al Ple, la proposta per a la seva
aprovació.
Vist l'apartat 4.1.4 b) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- APROVAR les Instruccions sobre procediments de control intern de la Diputació
de Barcelona on s’estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el
seu sector públic, i que es recullen en annex a la present proposta.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i l’abstenció dels Grups polítics Entesa (5) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat
definitiu de 37 vots a favor i 7 abstencions.
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Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen de data 15 de novembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació
de l'ampliació, la revocació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 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 Badia del Vallès en data 26 de juliol de 2017 acordà
l'ampliació, la revocació i la modificació 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.
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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, en data 26 de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministrament d'interès general



Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
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Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
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.

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès adoptat en
sessió de 26 de juliol de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la delegació
efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funcions de gestió i recaptació
del conceptes que tot seguit es detallen:
- Taxa pel subministrament d'aigua.
- Taxa per la concessió de llicències d'autotaxi i vehicles de lloguer.
- Taxa per llicència d'obertura d'establiments.
- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, en data 26 de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per la prestació de serveis de mercat públic








Emissió de documents cobratoris 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
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès 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.
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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 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 resultant d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

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





Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
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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 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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.

VI - Contribucions especials








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

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general















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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VIII - Taxa pel servei de gestió de residus domèstics i comercials











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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 prestació dels serveis de clavegueram











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

X - Taxa per la prestació de serveis de mercat públic (fins el 31 de desembre de 2017)











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.

XI - Altres taxes per:
-

Taxa de guals i reserves de via pública per a aparcament.
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Taxa per ocupació temporal de la via pública.
Taxa per la prestació de serveis de mercat públic (a partir del dia 1 de gener de
2018).
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Taxa per l'ocupació de parades al mercat ambulant setmanal.
Taxa per expedició de documents administratius.
Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme.
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració
municipal en les activitats i instal·lacions.
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
Taxa per la recollida d'animals abandonats a la via pública.
Taxa per la prestació de serveis especials de la Policia Local.
Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII - Preu públic per la prestació del servei d'aparcament soterrani a l'Avinguda Burgos







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

XIII - Quotes d'urbanització








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

XIV - Ingressos de dret públic derivats de les sancions regulades a les Ordenances
municipals








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.
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XV - Concessions 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'interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVI - Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris








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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè 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 majoria absoluta dels 44 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 2
abstencions.
8.- Dictamen de data 8 de novembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i, alhora, clarificació i confirmació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal en data 31 de juliol de 2017 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
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inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal,
en data 31 de juliol de 2017 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:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats que es deleguen són:











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

2.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, en data 31
de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
-

-

-

Taxa per ocupació d’equipaments municipals
Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària
Taxa per control de sorolls i vibracions
Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de
les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques
Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de
l’arxiu municipal, pel que fa als rètols de llicències d'obres
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
Sancions diverses
Execucions subsidiàries
Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris

Les facultats atribuïdes als conceptes abans esmentats són les que tot seguit es
detallen:









Emissió de documents cobratoris.
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.

3.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Castellbisbal en
data 31 de juliol de 2017 de revocació de la delegació efectuada favor de la Diputació
de Barcelona respecte a les funcions de recaptació de la taxa per prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
4.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellbisbal, en data 31 de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per l'ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires,
vendes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, i d'altres
elements
Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es detallen:









Emissió de documents cobratoris.
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 l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord cinquè dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Castellbisbal a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:


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.
Revisió i comprovació de les declaracions 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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:













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.
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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V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:















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

VI - Contribucions especials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Dictar la provisió de constrenyiment quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora 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.

IX - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

X.- Les següents taxes
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-

-

-

Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de
les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques
Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de
l’arxiu municipal, pel que fa als rètols de llicències d'obres
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
Taxa per ocupació d’equipaments municipals
Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària
Taxa per control de sorolls i vibracions
Taxa per l'ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i
cadires, vendes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, i
d'altres elements

Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es detallen:









Emissió de documents cobratoris.
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.

XI - Quotes d'urbanització
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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

XII - Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
col·laboradores (Juntes de compensació i entitats urbanístiques de conservació), un
cop dictada la provisió de constrenyiment per part d'aquest Ajuntament
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
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Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII - Sancions diverses
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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

XIV - Execucions subsidiàries
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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

XV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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

XVI - Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
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Emissió de documents cobratoris.
Notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiva.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVII.- La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació amb els
ingressos de dret públic municipal respecte dels quals han estat delegades en la
Diputació de Barcelona les funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes
normativament per a dita declaració.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords sisè, setè i vuitè 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 majoria absoluta dels 44 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 2
abstencions.
9.- Dictamen de data 15 de novembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal en data 31 de juliol de 2017 acordà 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.
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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal,
en data 31 de juliol de 2017 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:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats que es deleguen són:















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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2.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, en data 31
de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
-

-

-

Taxa per ocupació d’equipaments municipals
Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària
Taxa per control de sorolls i vibracions
Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de
les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques
Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de
l’arxiu municipal, pel que fa als rètols de llicències d'obres
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
Sancions diverses
Execucions subsidiàries
Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris

Les facultats atribuïdes als conceptes abans esmentats són les que tot seguit es
detallen:









Emissió de documents cobratoris.
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.

3.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Castellbisbal en
data 31 de juliol de 2017 de revocació de la delegació efectuada favor de la Diputació
de Barcelona respecte a les funcions de recaptació de la taxa per prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
4.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellbisbal, en data 31 de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per l'ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires,
vendes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, i d'altres
elements
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Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es detallen:









Emissió de documents cobratoris.
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 l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord cinquè dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Castellbisbal a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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 presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
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Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:













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.
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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:



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

VI - Contribucions especials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:














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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Dictar la provisió de constrenyiment quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora 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.

IX - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

X.- Les següents taxes
-

Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
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-

-

comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de
les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques
Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de
l’arxiu municipal, pel que fa als rètols de llicències d'obres
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
Taxa per ocupació d’equipaments municipals
Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària
Taxa per control de sorolls i vibracions
Taxa per l'ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i
cadires, vendes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, i
d'altres elements

Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es detallen:









Emissió de documents cobratoris.
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.

XI - Quotes d'urbanització
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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

XII - Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
col·laboradores (Juntes de compensació i entitats urbanístiques de conservació), un
cop dictada la provisió de constrenyiment per part d'aquest Ajuntament
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:





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

XIII - Sancions diverses
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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

XIV - Execucions subsidiàries
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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

XV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:









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

XVI - Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:




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

XVII.- La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació amb els
ingressos de dret públic municipal respecte dels quals han estat delegades en la
Diputació de Barcelona les funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes
normativament per a dita declaració.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords sisè, setè i vuitè 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 majoria absoluta dels 44 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 2
abstencions.
10.- Dictamen de data 8 de novembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol
de Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de
la Taxa per prestació dels serveis de cementiri.
“El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en data 27 d'abril de 2017 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri.
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
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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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat en data 27 d'abril de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri
per la qual cosa les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació
s'especifiquen:








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació del 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 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 majoria absoluta dels 44 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 2
abstencions.
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11.- Dictamen de data 16 de novembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac en data 20 de juliol de 2017 acordà 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.
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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, en data 20 de juliol de 2017 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:
- 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 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.
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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.

2.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en
data 20 de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió
i liquidació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica






Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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 l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Montcada i Reixac 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 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 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.

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

III - Impost sobre béns immobles







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

IV - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana







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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







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

VI - Taxa per la recollida de residus







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







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

VIII - Taxes
-

Cementiri municipal
Expedició de documents administratius
Llicències urbanístiques
Tramitació d'expedients d'activitats
Serveis sanitaris i de salubritat pública
Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via públic per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Ocupació de la via pública
Mercat municipal
Exhibició de rètols

Les funcions que en relació a la recaptació d'aquestes taxes es deleguen són:







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

IX - Execucions subsidiàries







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

X - Sancions administratives





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

XI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

XII - 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 contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII - Altres ingressos de dret públic







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

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 majoria absoluta dels 44 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 2
abstencions.
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
12.- Dictamen de data 12 de desembre de 2017, pel qual es proposa aprovar una
tercera addenda al conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can
Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu i
transferència de funcions i mitjans a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
formalitzat en data 17/12/2002, per ampliar a l’anualitat 2017 l’aportació
econòmica de la Diputació de Barcelona.
“Antecedents.
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble anomenat Museu Romàntic Can
Papiol, situat al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, al carrer Major número 32, així
com de la col·lecció d’obra artística que s’hi troba instal·lada per a la seva exposició
pública.
En data 17 de desembre de 2002 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú van subscriure un conveni específic relatiu a la cessió d’ús de l’immoble
Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística, de
cessió en propietat de béns mobles i de transferència de funcions i mitjans del Museu
de la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
De conformitat amb el que s’estableix al Pacte Tercer del conveni, la durada de la
cessió serà de trenta anys, renovables per mutu acord exprés entre ambdues parts,
mantenint la Diputació la propietat sobre l’immoble i els béns artístics.
Al Pacte Sisè d’aquest conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part de la
Diputació de Barcelona per facilitar la gestió i manteniment de l’equipament i de la
seva col·lecció artística, que s’inicia amb un import de 144.623,00 € l’any 2003 i que
finalitza l’any 2013 amb un import de 25.222,00 €.
En data 4 d’agost de 2014, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de Barcelona
de data 27 de març de 2014, es va formalitzar amb aquest ajuntament una addenda
per ampliar en dues anualitats més les aportacions econòmiques previstes al Pacte
Sisè del Conveni, amb una aportació total de 50.444,00 €.
En data 1 de març de 2017, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de data 22 de
desembre de 2016, es va formalitzar amb aquest ajuntament una segona addenda a
l’objecte d’ampliar a l’anualitat 2016 l’aportació de la Diputació de Barcelona de
25.222,00 €.
La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és dotar la ciutat d’uns equipaments
i serveis de qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de gran rellevància,
essent el Museu Romàntic Can Papiol un dels museus més emblemàtics de Vilanova i
la Geltrú i un dels més singulars de Catalunya, amb una gran acceptació per part del
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públic, com ho demostra l’important nombre de visitants que rep aquest equipament
any rere any.
Ateses les circumstàncies actuals, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no pot assumir
en solitari el cost necessari del manteniment dels equipaments i dels serveis
museístics que s’ofereixen als ciutadans. Per la qual cosa, en data 13 de novembre de
2017, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat una nova pròrroga de l’aportació
econòmica de la Diputació per a l’any 2017 en la mateixa quantitat que les darreres
anualitats amb l’objectiu d’assegurar el manteniment de l’equipament en condicions
òptimes i així donar el millor servei als ciutadans.
La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú i considera adient signar una tercera addenda al conveni de referència per
tal de modificar la redacció del seu Pacte Sisè, en el sentit d’ampliar a l’anualitat 2017
la col·laboració econòmica prevista per la Diputació de Barcelona, per un import de
25.222,00 €.
La modificació proposada per aquesta tercera addenda consisteix a agrupar en un sol
paràgraf les aportacions econòmiques de 2014, 2015 i 2016 i afegir un nou paràgraf al
Pacte Sisè per regular l’aportació econòmica addicional de la Diputació per a 2017.
En aquest sentit, on diu:
“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del
Museu a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i
difusió de la col·lecció artística per part de l’Ajuntament.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR, que
serà satisfeta en onze anys de la següent forma:
Any 2003: 144.623 EUR
Any 2004: 132.401 EUR
Any 2005: 120.238 EUR
Any 2006: 108.135 EUR
Any 2007: 96.093 EUR
Any 2008: 84.115 EUR

Any 2009: 72.200 EUR
Any 2010: 60.352 EUR
Any 2011: 48.572 EUR
Any 2012: 36.861 EUR
Any 2013: 25.222 EUR

La Diputació de Barcelona ampliarà en dues anualitats més la col·laboració
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un
import total de 50.444 EUR, repartits entre les anualitats de 2014 i 2015 de la
següent manera:
Any 2014: 25.222 EUR
Any 2015: 25.222 EUR
La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2016 la col·laboració econòmica
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de
25.222 EUR.”
ha de dir:
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“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del
Museu a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i
difusió de la col·lecció artística per part de l’Ajuntament.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR, que
serà satisfeta en onze anys de la següent forma:
Any 2003: 144.623 EUR
Any 2004: 132.401 EUR
Any 2005: 120.238 EUR
Any 2006: 108.135 EUR
Any 2007: 96.093 EUR
Any 2008: 84.115 EUR

Any 2009: 72.200 EUR
Any 2010: 60.352 EUR
Any 2011: 48.572 EUR
Any 2012: 36.861 EUR
Any 2013: 25.222 EUR

La Diputació de Barcelona ha ampliat per al període 2014-2016 la col·laboració
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant aportacions addicionals per un
import total de 75.666 €, repartits per anualitats de la següent manera:
Any 2014: 25.222 EUR
Any 2015: 25.222 EUR
Any 2016: 25.222 EUR
La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2017 la col·laboració econòmica
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de
25.222 EUR. Aquesta aportació addicional serà satisfeta per la Diputació de
Barcelona un cop l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú justifiqui la despesa
realitzada, mitjançant certificació acreditativa signada per funcionari públic habilitat
en l’exercici de les seves funcions. La data límit per a la presentació d’aquesta
certificació és el 31 de març de 2018.”
Aquest finançament addicional de 25.222,00 € que es compromet a assumir la
Diputació de Barcelona s’haurà de satisfer a càrrec de la següent aplicació
pressupostària del pressupost corporatiu vigent: G/40102/33300/46201.
Fonaments de dret.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo.
Atès que el conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, de
cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu i transferència de funcions i
mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va ser aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en sessió de data 28 de novembre de 2002.
L’Oficina de Patrimoni Cultural ha elaborat la memòria justificativa, tal com estableix
l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Gerència de Serveis de Cultura proposa al vicepresident 3er i president delegat de
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l’Àrea de Cultura, Educació i Esports que elevi al Ple, previ informe de la Comissió
informativa i de seguiment de Cultura, Educació i Esports d’aquesta Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR una tercera addenda al conveni de cessió d’ús de l’immoble
Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del
Museu i transferència de funcions i mitjans a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
formalitzat en data 17 de desembre de 2002, d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE MUSEU
ROMÀNTIC CAN PAPIOL, DE CESSIÓ EN DIPÒSIT DE LA COL·LECCIÓ D’OBRA
ARTÍSTICA DEL MUSEU I TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS I MITJANS A
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, FORMALITZAT EN DATA 17 DE
DESEMBRE DE 2002, PER AMPLIAR A L’ANUALITAT 2017 L’APORTACIÓ ECONÒMICA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PREVISTA AL PACTE SISÈ DEL CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
ANTECEDENTS
I.- En data 17 de desembre de 2002 es va formalitzar el Conveni relatiu a la cessió d’ús de
l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del
Museu i transferència de funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
amb una vigència inicial de trenta anys.
II.- En el Pacte Sisè d’aquest Conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part de la
Diputació de Barcelona per a la gestió i manteniment de l’equipament. Aquesta col·laboració
econòmica s’inicia l’any 2003 amb una aportació de 144.623,00 € i finalitza l’any 2013 amb
una aportació de 25.222,00 €.
III.- En data 4 d’agost de 2014, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de Barcelona de
data 27 de març de 2014, es va formalitzar amb aquest Ajuntament una addenda per
ampliar en dues anualitats més les aportacions econòmiques previstes al pacte sisè
d’aquest Conveni, amb una aportació total de 50.444,00 €.
IV.- En data 1 de març de 2017, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de Barcelona de
data 22 de desembre de 2016, es va formalitzar amb aquest Ajuntament una segona
addenda a l’objecte d’ampliar a l’anualitat 2016 l’aportació de la Diputació de Barcelona de
25.222,00 €.
V.- En data 13 de novembre de 2017 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat de la
Diputació una nova pròrroga de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a
l’any 2017 en la mateixa quantitat que les darreres anualitats per tal de continuar potenciant
el patrimoni cultural i de posar en marxa propostes coordinades amb els diferents elements
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patrimonials de Vilanova i la Geltrú, així com de mantenir l’equipament del Museu en
condicions òptimes i donar el millor servei als ciutadans.
VI.- La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú per tal que aquest pugui dotar a la ciutat d’uns equipaments i serveis de
qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de gran rellevància. En aquest sentit,
considera adient signar una tercera addenda al Conveni de referència per tal de modificar la
redacció del seu Pacte Sisè, en el sentit d’ampliar les aportacions econòmiques de la
Diputació de Barcelona a una anualitat més per un import de 25.222,00 €.
VII.- Aquesta addenda ha estat aprovada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de
data
VIII.- Aquesta addenda ha estat aprovada per ........................................... de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú en data ..................
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Modificació del Pacte Sisè del conveni
Es modifica la redacció del Pacte Sisè, relatiu als recursos econòmics a aportar per la
Diputació de Barcelona, que queda redactat de la següent manera:
“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del Museu a fi
de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i difusió de la col·lecció
artística per part de l’Ajuntament.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR, que serà
satisfeta en onze anys de la següent forma:
Any 2003: 144.623 EUR
Any 2004: 132.401 EUR
Any 2005: 120.238 EUR
Any 2006: 108.135 EUR
Any 2007: 96.093 EUR
Any 2008: 84.115 EUR

Any 2009: 72.200 EUR
Any 2010: 60.352 EUR
Any 2011: 48.572 EUR
Any 2012: 36.861 EUR
Any 2013: 25.222 EUR

La Diputació de Barcelona ha ampliat per al període 2014-2016 la col·laboració econòmica
prevista al paràgraf anterior mitjançant aportacions addicionals per un import total de
75.666€, repartits per anualitats de la següent manera:
Any 2014: 25.222 EUR
Any 2015: 25.222 EUR
Any 2016: 25.222 EUR
La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2017 la col·laboració econòmica prevista al
paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de 25.222 EUR Aquesta
aportació addicional serà satisfesta per la Diputació de Barcelona un cop l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú justifiqui la despesa realitzada, mitjançant certificació acreditativa
signada per funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions. La data límit per a
la presentació d’aquesta certificació és el 31 de març de 2018.”
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Segon.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració original
que no hagin estat modificats en el pacte anterior de la present addenda es mantenen en
vigor tal i com foren expressats en aquell.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per
duplicat i a un efecte en els llocs i dates indicats a continuació.”

Segon.- ADQUIRIR el compromís d’assumir l’aportació econòmica addicional de la
Corporació per a l’any 2017 al pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per
un import total de 25.222,00 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària del pressupost vigent de la Diputació que es detalla a continuació:
G/40102/33300/46201.
Tercer.- FACULTAR àmpliament el diputat delegat de Cultura per a la formalització de
l’esmentada addenda i la substanciació de quantes actuacions se’n derivin.
Quart.- COMUNICAR els precedents acords a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per
al seu coneixement i efectes.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 44 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
Grups polítics següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
CUP - Poble Actiu (2).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
13.- Dictamen de data 12 de desembre de 2017, pel qual es proposa aprovar
l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i aprovar el conveni pel qual
s’estableixen les condicions d’adhesió de la Corporació al Consorci, per import
de 70.000 € (setanta mil euros).
“La Diputació de Barcelona, mitjançant de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i amb la
participació de les administracions locals implicades, gestiona un conjunt de parcs
naturals dins la província de Barcelona, amb l’objectiu de preservar els valors naturals i
culturals, i fer possible, al mateix temps, un desenvolupament equilibrat en les àrees
protegides i la seva zona d’influència.
L’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona, respecte de la Xarxa de Parcs
Naturals que gestiona, és garantir, en cadascun d’aquests espais la preservació dels
valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús
públic ordenat.
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El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (en endavant,
Consorci), amb seu a Solsona, és un centre de recerca, i transferència de tecnologia
en els àmbits del sector agroforestal, medi ambiental i de desenvolupament rural, que
té com a missió contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector
agroforestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural. Es va
constituir inicialment per part del Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de
Lleida l’any 1996. Posteriorment s’hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat
Autònoma de Barcelona. El Consorci està adscrit a l’administració de la Generalitat de
Catalunya. L’àmbit d’actuació es centra en el territori català però també és un referent
al sud d’Europa.
D’acord amb els seus Estatuts vigents (Text publicat en el DOGC núm. 7152, de 30 de
juny de 2016 i publicada modificació posterior en el DOGC núm. 7464, de 29 de
setembre de 2017), les finalitats del Consorci són: la creació, gestió, conservació i
explotació d’un centre de recursos forestals i rurals, com a instrument de participació
en l’ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la
cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del
desenvolupament rural, especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de
la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats
amb la gestió dels recursos naturals.
En aquest sentit, la missió del Consorci és contribuir a la modernització i a la
competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del
medi natural, per mitjà de la recerca, la transferència de tecnologia i el coneixement a
la societat amb l’ànim d’esdevenir un centre de referència en l’àmbit nacional i
internacional.
Així, els principals àmbits temàtics en què s’apliquen les finalitats citades són: el
forestal, l’agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural,
donant suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió
forestal, a la gestió i la conservació de la fauna, i en general, en totes aquelles
activitats relacionades amb el medi rural.
Des de la seva creació, el Consorci s’ha convertit en un centre de referència a
Catalunya, al Mediterrani i a Europa en l’àmbit de la planificació i gestió forestal, la
dinàmica del paisatge i la biodiversitat, la bioeconomia, la governança i les polítiques
forestals. Donat el seu doble vessant de recerca i transferència, el Consorci ha
col·laborat estretament amb la Diputació de Barcelona durant els darrers 20 anys en el
camp dels espais naturals protegits, la prevenció d’incendis, la gestió forestal i el
desenvolupament rural.
Al llarg de tot aquest temps, el Consorci ha compartit nombrosos projectes, finançats
tant amb fons propis de la Diputació com a través de projectes europeus o en el marc
del Conveni amb l’Obra Social la Caixa. Aquesta col·laboració ha redundat en benefici
de les dues institucions, permetent al Consorci enfortir línies de treball en recerca,
desenvolupament i transferència per abordar els reptes territorials plantejats i a la
Diputació de Barcelona la seva aplicació en les polítiques de conservació,
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desenvolupament rural i ús públic dutes a terme des de la seva Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
La Diputació de Barcelona i el Consorci comparteixen molts àmbits d’actuació. La
Diputació de Barcelona és un dels actors més rellevants del sector forestal i
mediambiental a Catalunya, i el Consorci és un centre de referència en matèria
forestal, al servei de les administracions i del sector públic i privat, que treballa amb
l’objectiu d’aglutinar i liderar la recerca, la transferència i la innovació en aquestes
temàtiques. També és objectiu prioritari contribuir a la dinamització de la gestió forestal
i a un aprofitament més sostenible dels boscos des de tots els punts de vista,
ambiental, social i econòmic que, alhora, garanteixi la permanència de les persones
que hi viuen i la seva important contribució al reequilibri.
El Consorci ha manifestat plenament interès per a que la Diputació de Barcelona formi
part d’aquesta Entitat i així ho ha expressat formalment mitjançant una carta de data
20 d’octubre de 2017 (amb reg. Entrada número 1740043758, de data 17 de novembre
de 2017) a la presidència de la Corporació, i amb la intenció d’adoptar, properament,
l’acord d’adhesió de la Diputació de Barcelona a través de la Junta, que és l’òrgan
superior de govern del Consorci.
Per tot l’exposat, resultaria del tot coherent i recomanable refermar i incrementar
aquesta tasca conjunta mitjançant la incorporació de la Diputació de Barcelona al
Consorci, la qual cosa permetria planificar les accions i els recursos que s’hi destinin
de forma més estable i a mitjà termini.
L’adhesió al Consorci és una oportunitat per unir esforços i impulsar iniciatives
conjuntes que reforcin aquesta col·laboració entre ambdues institucions. El Consorci,
com a institució de referència en recerca, innovació i transferència en el sector
agroforestal podrà donar suport, entre altres, en els següents àmbits:
-

-

-

Proveint solucions aplicades als reptes de gestió dels recursos i dels espais
forestals/naturals que afronten els tècnics de la Diputació de Barcelona en
diversos àmbits d’actuació.
Incorporant nous plantejaments transversals, amb un enfocament
multifuncional, fruit del coneixement i l’expertesa dels diferents equips
tecnicocientífics del Consorci aplicats a la gestió, producció i conservació dels
espais naturals (conservació de la Biodiversitat, foment de l’ús de productes i
materials renovables com la fusta o el suro, fomentant l’economia circular la
mitigació del canvi climàtic, etc.)
Posant a disposició de la Diputació de Barcelona la seva empresa spin off –
Forest Bioengineering Solutions, que té per objectiu valoritzar el coneixement
generat en el sí de la institució matriu (el Consorci), transformant-lo en nous
productes, serveis i metodologies orientats a cobrir les necessitats de mercat.
Posant a disposició els equips tecnicocientífics del Consorci per realitzar
sessions formatives/jornades tècniques/seminaris científics entorn els àmbits
de coneixement i les matèries que li siguin d’interès a la Diputació de
Barcelona.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ambdues parts consideren del tot procedent la incorporació de la Diputació de
Barcelona com a membre del Consorci, per tot el que s’ha exposat anteriorment, i
atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes
consideren que és necessària l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci per a
poder participar directament en la planificació i disseny de les actuacions i dels
recursos necessaris d’aquesta entitat consorciada.
Vist l’informe tècnic favorable, de data 30 de novembre de 2017, pel qual es justifica la
necessitat de la Diputació de Barcelona d’adherir-se al Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya, i que s’inclou en l’expedient. Del qual i pel que fa a
la representació en la Junta del Consorci i a la participació econòmica de la Diputació
de Barcelona diu literalment el següent:
“(...) Membres de la Junta del Consorci
Segons la memòria de gestió i l’estat de comptes de 2016, la Junta del Consorci està
formada per les següents administracions:
-

Generalitat de Catalunya
o Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 1.286.484,90 €
anuals
o Departament de Territori i Sostenibilitat: 280.600 € anuals

-

Consell Comarcal del Solsonès: 0 €

-

Universitat de Lleida: 20.000 € anuals, a partir de l’any 2017

-

Diputació de Lleida: 70.000 € anuals

-

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació: 150.000 € anuals

-

Universitat Autònoma de Barcelona: Pendent de la signatura del conveni i de
l’aportació econòmica.

-

Diputació de Girona: Pendent d’aprovació del conveni. Aportació de 20.000 €
anuals

En quan al règim de vots a la Junta s’estableix que, d’acord amb l’article 13 dels
Estatuts del Consorci:
“13.1. Les entitats que històricament han format part del Consorci (Consell Comarcal
del Solsonès, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació), tenen concedits cinc vots, tenint present l’esforç i la dedicació
que han prestat fins ara, i la Universitat Autònoma de Barcelona té concedits dos vots.
Mentre el Consorci estigui adscrit a la Generalitat, s’estableix un sistema de vot en el
qual la Generalitat, amb independència del nombre de representants, té un nombre de
vots igual a la meitat més un del total de vots.
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Les entitats que es consorciïn en el futur tindran dret a un vot que exerciran d’acord
amb el que estableixen aquests Estatuts.”
Participació de la Diputació de Barcelona al Consorci
S’ha proposat que la Diputació de Barcelona participi en el Consorci amb una
aportació anual de 70.000 € i que disposi d’un vot a la Junta, segons estableixen els
estatuts (...)”
Segons l’article 2.2 dels vigents estatuts del Consorci, l’acord d’adhesió d’un membre
l’adopta la Junta i es formalitza en un conveni on s’especifiquen les condicions
d’integració i les seves obligacions, així com l’acceptació d’aquests Estatuts. En aquest
conveni, d’acord amb l’article 7.1, h dels vigents Estatuts del Consorci, la Junta està
formada, entre d’altres, pel nombre de representants segons el conveni d’adhesió de
cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.
Atès, pel que fa a l’adhesió a organitzacions associatives i l’aprovació dels seus
estatuts, com és el cas dels consorcis, que tant els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), com l’article
114.3.d) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, reserven al Ple la competència, en requerir
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Atès, respecte al procediment a seguir, que l’article 160 i 313 del reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
preveuen que l’acord d’adhesió i l’aprovació han de ser objectes d’aprovació inicial i
informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anuncis a inserir en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, (BOPB), Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i tauler d’anuncis de la corporació.
Atès, a més, que de conformitat amb l’article 179.1.b) del text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i en relació amb la proposta formulada, la Intervenció general i la Secretària
General han emès informe favorable mitjançant document de data 30 de novembre de
2017, que té caràcter previ, preceptiu i no vinculant.
Atès que és dona compliment amb allò establert als articles 118 i següents de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que regulen els consorcis.
En virtut de tot això, previ informe de la comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre
del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i ACCEPTAR els
seus vigents Estatuts.
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Segon.- APROVAR inicialment els Estatuts pels quals es regeix el Consorci Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Text publicat en el DOGC núm. 7152, de
30 de juny de 2016 i publicada modificació posterior en el DOGC núm. 7464, de 29 de
setembre de 2017).
“Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1
1.1 El Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es va constituir inicialment entre el
Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, s'hi van incorporar:
la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.
1.2 El Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya s'adscriu a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de
boscos.
Article 2
2.1 En un annex als Estatuts, que té la consideració de part integrant d'aquests, es
detallaran en cada moment les entitats integrades en el Consorci. L'esmentat annex es
renova automàticament amb l'acord d'adhesió o separació d'un membre.
2.2 L'acord d'adhesió d'un membre l'adopta la Junta i es formalitza en un conveni on
s'especifiquen les condicions d'integració i les seves obligacions, així com l'acceptació
d'aquests Estatuts.
Article 3
3.1 L'entitat s'anomena Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i
gaudeix de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment de les seves finalitats.
3.2 Per a les seves activitats francòfones i anglòfones pot utilitzar les traduccions
respectives següents: Centre des Sciences et des Technologies Forestières de Catalogne i
Forest Science and Technology Centre of Catalonia.
Així mateix pot utilitzar, com a marca, per a les activitats relacionades amb l'ús, la
transformació i la indústria fustera, la denominació següent: “INCAFUST- Institut Català de
la Fusta” o per a les activitats internacionals, en anglès: “INCAFUST” – Catalan Institute of
Wood”.
Article 4
4.1 El Consorci té el seu domicili a la ciutat de Solsona, carretera de Sant Llorenç (direcció
Port del Comte), quilòmetre dos.
4.2 El temps de durada del Consorci és indefinit.
Article 5
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5.1 Són finalitats del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya: la creació, gestió,
conservació i explotació d'un centre de recursos forestals i rurals, com a instrument de
participació en l'ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la
cooperació, l'assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del
desenvolupament rural, especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la
fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb la
gestió dels recursos naturals.
5.2 Els principals àmbits temàtics en què s'apliquen les finalitats citades són: el forestal,
l'agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant suport a
les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a la gestió i la
conservació de la fauna, i en general, a totes aquelles activitats relacionades amb el medi
rural.
Capítol II
Òrgans de govern i gestió
Article 6
Són òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya:
- La Junta
- La Comissió Executiva
- El/la director/a general
Article 7
7.1 La Junta és l'òrgan superior de govern del Consorci i està formada pels membres
següents:
a. El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria
de boscos, que en serà president/a.
b. Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès.
c. Dos representants de la Universitat de Lleida.
d. Dos representants de la Diputació de Lleida.
e. Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
f. Dos representants de la Generalitat de Catalunya.
g. Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona.
h. El nombre de representants segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions
o entitats que es consorciïn en el futur.
Els representants nomenats per cada entitat no necessàriament hi ha de pertànyer.
7.2 El/la president/a nomena els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els
membres de la Junta, però ha d'escollir-ne un entre els representants del Consell Comarcal
del Solsonès i un altre entre els representants de la Universitat de Lleida, com a entitats
fundadores, i un/a d'aquests/es dos/dues vicepresidents/es ha de ser vicepresident/a
primer/a.
7.3 Igualment, el/la director/a del Consorci assisteix a les reunions de la Junta, amb veu
però sense vot.
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7.4 Actua com a secretari/ària la persona que nomeni a aquests efectes la Junta, entre els
seus membres o entre el personal del mateix Consorci o de l'administració d'adscripció.
Article 8
A títol enunciatiu, són funcions de la Junta:
a. Fixar l'orientació general del Consorci dins els objectius estatutaris i aprovar el pla anual
d'activitats.
b. Aprovar el pressupost anual i la seva liquidació, els comptes anuals, l'inventari balanç, la
memòria d'activitats realitzades i la gestió de l'exercici anterior.
c. Aprovar la plantilla de personal.
d. Aprovar l'adquisició, l'alienació i el gravamen de béns i drets del Consorci.
e. Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
f. Aprovar l'admissió i separació de membres del Consorci.
g. Aprovar la modificació dels Estatuts.
h. Aprovar les ordenances fiscals per a la prestació de serveis.
i. Aprovar la contractació del/de la director/a.
j. L'exercici de les accions judicials.
k. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Centre
l. Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.
La Junta és l'òrgan de contractació d'obres, béns i serveis del Consorci, si bé pot delegar en
el/la director/a la contractació d'obres, béns i serveis que no ultrapassin l'import del 5% dels
recursos ordinaris o afectin més d'un exercici econòmic.
Article 9
9.1 Són funcions del/de la president/a:
a. Representar judicialment i administrativament el Consorci; el/la president/a pot conferir
manaments per a l'exercici de totes aquestes funcions.
b. Convocar i presidir les reunions de la Junta i de la Comissió Executiva.
c. Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
d. Nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta,
d'acord amb les peculiaritats especificades a l'article 7.
9.2 Els/les vicepresidents/es substitueixen el/la president/a, per ordre de nomenament, en
els casos de vacant, absència o malaltia.
Article 10
10.1 La Comissió Executiva està integrada pel/per la president/a, i per un representant de
cada entitat consorciada que sigui membre de la Junta.
10.2 Correspon a la Comissió Executiva:
1. L'assistència al/a la president/a en l'exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el/la president/a o la Junta li deleguin, d'entre les legalment
delegables.
10.3 Per a l'adopció d'acords cada membre de la Comissió Executiva disposa d'un vot. Els
acords es prenen per la majoria dels membres assistents.
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10.4 El funcionament de la Comissió Executiva és l'establert per la Junta, d'acord amb el
que disposen aquests Estatuts i les disposicions legals.
Article 11
Són funcions del/de la director/a:
a. L'alta direcció del Consoci, dirigint la seva activitat, d'acord amb les directrius de la Junta,
de la Comissió Executiva i del/de la president/a.
b. Preparar el projecte de pressupost i el pla global d'activitats.
c. Formular els comptes anuals per a la seva aprovació per la Junta.
d. Contractar el personal del Consorci en els termes establerts per la Junta i exercir-ne la
direcció.
e. Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments.
f. Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa.
g. Coordinar les comissions de treball.
h. Proposar l'organigrama del Consorci.
i. Exercir les altres funcions que expressament li siguin delegades.
Capítol III
Règim de funcionament
Article 12
12.1 La Junta es reuneix un mínim de dos cops a l'any, i totes aquelles vegades que sigui
convocada pel/per la president/a. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, el/la
president/a pot convocar sessió extraordinària, per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels
components.
12.2 Per a la vàlida constitució de la Junta, caldrà l'assistència de com a mínim una tercera
part del nombre de membres que la integren.
12.3 L'assistència a la Junta no és delegable de manera permanent. Però sí que pot ser
delegada, de manera eventual, per una sessió en concret. La delegació podrà fer-se en
qualsevol persona membre de la Junta.
12.4 Si manquen i subsidiàriament al que disposen aquests Estatuts, la Junta es regirà per
les disposicions que regulen els òrgans col·legiats.
Article 13
13.1 Les entitats que històricament han format part del Consorci (Consell Comarcal del
Solsonès, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació), tenen concedits cinc vots, tenint present l'esforç i la dedicació que han prestat
fins ara, i la Universitat Autònoma de Barcelona té concedits dos vots.
Mentre el Consorci estigui adscrit a la Generalitat, s'estableix un sistema de vot en el qual la
Generalitat, amb independència del nombre de representants, té un nombre de vots igual a
la meitat més un del total de vots.
Les entitats que es consorciïn en el futur tindran dret a un vot que exerciran d'acord amb el
que estableixen aquests Estatuts.
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13.2 Poden assistir a la Junta els representants legalment nomenats per cada entitat, però
el seu vot haurà de ser únic i en un sol sentit.
13.3 El règim d'adopció d'acords s'ha d'ajustar al que disposa la legislació per als òrgans
col·legiats.
Capítol IV
Règim jurídic del personal
Article 14
El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració de la Generalitat,
sens perjudici de les especificitats que siguin aplicables i que derivin de la consideració del
Consorci com a centre CERCA, i, si escau, també és aplicable el règim jurídic previst per al
personal investigador. L'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l'adquisició
de la condició de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
Capítol V
Règim econòmic
Article 15
El règim pressupostari i el règim comptable aplicats al Consorci són els que determina la
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest
tipus d'entitats, i també la normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i
comptabilitat, s'aprovi en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, en tant
que mantingui la categoria de centre CERCA, li resulta d'aplicació la normativa específica
per a aquesta tipologia de centres.
Article 16
El Consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, en l'àmbit intern,
resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert,
per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de
Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Article 17
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:
a.
b.
c.
d.

Aportacions dels consorciats.
Rendiment dels seus serveis.
Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
Emprèstits i préstecs.

Article 18
Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i les
adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci.
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Article 19
El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Capítol VI
Aprovació i modificació dels Estatuts, i règim de separació i dissolució
Article 20
20.1 Per a l'entrada en vigor d'aquets Estatuts cal l'aprovació de l'òrgan competent dels ens
consorciats.
20.2 L'alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial
ha de seguir el mateix procediment que per a l'aprovació dels Estatuts.
Article 21
21.1 Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici
de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.
21.2 L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta
dels seus membres n'acordin la continuïtat i romanguin al Consorci almenys dos ens públics
pertanyents a dues administracions diferents.
21.3 Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci
s'apliquen les regles previstes a la normativa en matèria de consorcis.
Article 22
22.1 La dissolució del Consorci es produeix:
a. Per disposició legal.
b. Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats.
c. Per acord de la Junta.
22.2 En l'acord de dissolució pres per l'òrgan de govern del Consorci es designa el
liquidador i es determina la forma de procedir a la liquidació dels béns propis del Consorci i
la reversió de les obres o de les liquidacions existents.
Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d'acord amb els
criteris següents: la quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun
dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest
efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del
Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any.
El Consorci acorda les condicions de pagament de la quota de liquidació, si aquesta resulta
positiva.
22.3. No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades poden
acordar 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 del Consorci que es
liquida.
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Disposició addicional
Totes les referències al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que figuren als
Estatuts del CTFC s'han d'entendre fetes al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya
Annex 1
-

Consell Comarcal del Solsonès.
Universitat de Lleida.
Diputació de Lleida.
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Generalitat de Catalunya.
Universitat Autònoma de Barcelona.”

Tercer.- APROVAR el conveni pel qual s’estableixen les condicions d’adhesió de la
Diputació de Barcelona al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya, tal i com s’estableix a l’article 2 dels Estatuts del Consorci Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Text publicat en el DOGC núm. 7152, de
30 de juny de 2016 i publicada modificació posterior en el DOGC núm. 7464, de 29 de
setembre de 2017), d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS D’ADHESIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA AL CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA.
Solsona,
R E U N I T S:
D’una part la senyora Meritxell Serret i Aleu, presidenta del Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (en endavant, Consorci) amb domicili social a la ciutat de
Solsona (CP 25280), carretera de Sant Llorenç de Morunys, Km.2, i CIF Q7550005H, en
nom i representació d’aquesta institució segons article 7 dels Estatuts publicats en el BOP
de Lleida núm. 20 de 30 de gener de 2017
I de l’altra, el senyora Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona, en
nom i representació d’aquesta, facultat per a aquest acte per acord del Ple de data XXXX i
assistida per la Sr. XXXX, secretaria general de la Diputació.
Les parts reunides, es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i
MANIFESTEN:
I. Que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 18 de desembre de 2017 va
aprovar inicialment l’adhesió al Consorci, i que en el tràmit d’informació pública no es van
presentar al·legacions motiu pel qual l’acord va esdevenir definitiu.
II. Que la Junta del Consorci en sessió de data XXXX va acordar acceptar l'adhesió de la
Diputació de Barcelona al Consorci.
III. Que havent-se produït l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci resulta
necessari establir les condicions d’adhesió
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ACORDS
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions d’adhesió i les obligacions de la
Diputació de Barcelona al Consorci.
Segon. Drets de participació a la Junta del Consorci
La Diputació de Barcelona, com a entitat consorciada, formarà part de la Junta del Consorci
amb dos representants i un vot, d’acord amb els articles 7 i 13.1 dels Estatuts del Consorci.
Tercer. Efectes econòmics de la incorporació de la Diputació al Consorci
La Diputació de Barcelona aportarà al Consorci la quantitat mínima de 70.000€ anuals,
segons les disponibilitats pressupostàries.
Quart. Aportació corresponent a l’exercici 2018
L’aportació de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2018 és de 70.000 €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/45300.
Cinquè. Jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document administratiu per
duplicat, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament”.

Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa màxima de SETANTA MIL EUROS
(70.000,00 €) per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a
terme la planificació i el desenvolupament de les línies de treball prioritàries a partir de
la proposta i aprovació del pla d’acció en el marc del conjunt dels àmbits d’actuació del
Consorci, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2018 G/50400/17230/45300.
Cinquè.- SOTMETRE els anteriors acords al tràmit d’informació pública pel termini de
30 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (GOGC) i el tauler d’anuncis de la
Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, els acords inicials
esdevindran definitius.
Sisè.- DETERMINAR que posteriorment es facultaran els representants de la
Diputació de Barcelona encarregats de la interlocució entre aquesta i el Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya, pel seu coneixement i als efectes escaients.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 44 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5) i
Partit Popular (3) i l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 39 vots a favor i 5 abstencions.
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 Àrees.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència,
compresos entre els números 11516 al 12323 ambdós inclosos; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 11341 al 12222,
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números
11430 al 12325, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre
els números 11529 al 12307 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els
números 11459 al 12344 ambdós inclosos tots ells de l’any 2017.
També es dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents
a la sessió ordinària de data 9 de novembre de 2017.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que han tingut accés a tots
aquests dictàmens i, per tant, els demanaria si hi ha alguna pregunta en relació amb
els dictàmens emesos fins el Ple d’avui. Si no hi ha cap pregunta, restem, com
sempre, a la seva disposició per si necessiten qualsevol aclariment, sigui en seu del
Plenari o fora del Plenari.
2.- Precs
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc, com sempre, demanar la dimissió
de la vicepresidenta cinquena, sense atribucions, senyora Núria Parlon.
En segon lloc, nosaltres, com vostès saben, hem estat molt crítics, i som molt crítics,
amb la política de recursos humans d’aquesta casa. En el darrer Plenari vam tenir un
exemple ben clar, mentre s’aprovaven els pressupostos, de com els treballadors i les
treballadores de la Diputació es manifestaven a la porta de Can Serra i, abans
d’aquest Plenari, se’ns ha fet arribar, a nosaltres i ens imaginem que a la resta de
Grups polítics, un acord de la Junta de Personal que, per primera vegada i de forma
unànime, han signat tots els sindicats representats en aquesta casa, on bàsicament el
que fan és exigir el respecte als pactes i acords i a la seva vigència, a més a més
d’exigir una negociació col·lectiva digna d’aquest nom, amb garanties, no condicionada
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i sense la intromissió i condicionament de tercers. Nosaltres hi donem la màxima
importància a que siguin tots els sindicats que hagin recolzat aquesta petició al Govern
de la Diputació de Barcelona i esperem que, per part d’aquest Govern, siguin receptius
a les demandes del personal d’aquesta casa.
Per acabar, vostès saben que, al llarg d’aquest any, hi hem treballat molt per intentar
regularitzar i posar de manifest la irregularitat de la situació administrativa del Parc
Natural del Montseny. Hi havia el compromís d’intentar que, abans de l’acabament de
l’any aquesta situació estigués resolta. Això no és així. Sabem que hi ha altres actors
que hi participen per a la regularització i la defensa del massís i el que fem en aquest
darrer Ple de l’any és instar la Presidència i el Govern de la Diputació a que posi tots
els mitjans al seu abast perquè aquesta situació d’indefensió, al nostre entendre, pugui
ser resolta com més aviat millor.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Com
hauran vist, nosaltres ens hem abstingut del punt 6 del Plenari. No hem fet explicació
en el moment del vot però, en tot cas, l’explicació d’aquest vot té a veure amb el que
acaba d’explicar el portaveu de la CUP. Nosaltres, en aquest sentit, li hem fet arribar,
com a Grup, una còpia exacta del document que ens ha arribat, de part de la Junta de
Personal, que té relació amb el que acabem d’explicar i amb el que estan reivindicant
els companys. Demanem que aquest prec consti en l’acta de la sessió perquè
entenem que són unes reivindicacions que tenen a veure amb la situació laboral que
viu la casa que entenem que, cada cop, s’està complicant més i no acabem d’entendre
els motius.
En aquest sentit, creiem que haurem de revisar aquest punt 6, del dictamen que s’ha
aprovat, amb deteniment perquè, si és aquí on està el problema de la no possibilitat
d’aplicació dels acords que, fins ara, s’estaven duent amb la Junta de Personal i amb
el Comitè d’Empresa en relació amb la possibilitat que aquells beneficis socials que hi
havia a la nostra casa quedin congelats, haurem d’analitzar-lo en detall perquè ens
preocupa enormement la situació que es viu a la casa, quan semblava hi havia
possibilitats, el setembre, d’acord i de resolució de la problemàtica que entenem que
afecta un conjunt de treballadores i treballadors de la casa important i que tenia molt a
veure amb la història de la casa, amb les possibilitats que també té la corporació de
renovar les plantilles, d’intentar facilitar la jubilació de les treballadores que la volien
abans de l’edat de jubilació legal i amb altres qüestions que, fins ara, em sembla que
no s’estan resolent, com ara l’horari laboral, la carrera professional,... Un seguit de
qüestions que, en aquesta casa, eren banderes i referents a nivell local i a tota
Espanya, que entenem que les comencem a perdre i ens preocupa enormement
aquesta situació perquè, a nivell de recursos humans, aquesta casa havia estat un
referent i portem uns anys en què, per via Montoro o per via immobilisme del Govern
de la Diputació, comencem a tenir la sensació que anem enrere i això no ho podem
acceptar.
Per tant, demanem a la presidenta que prengui cartes en l’assumpte. Ho va fer en
l’Organisme de Gestió Tributària quan va caldre i, per tant, demanem a l’equip de
Govern que faci un esforç per resoldre aquesta situació, que creiem que té una fàcil
solució.
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En relació amb aquest tema, el prec presentat per escrit pel Grup Entesa diu:
En relació amb l'escrit de la Mesa de la Junta de Personal enviat a tots els
Grups Polítics sobre el procés de negociació de les forces socials i la
Corporació, Arnau Funes Romero, portaveu del Grup d'Entesa de la
Diputació de Barcelona, formula el següent,
PREC:
Que la Presidencia de la Diputació de Barcelona doni lectura i resposta en el Ple del
dia 18 de desembre de 2017, a l'escrit de la Mesa de la Junta de Personal.
L’escrit de la Junta de Personal diu:
“Benvolguda,
Des de la Junta de Personal com a òrgan específic de representació del personal
funcionari de la Diputació de Barcelona volem fer públic el nostre posicionament
respecte al procés de .negociació que s'està duent a terme en els últims mesos entre la
corporació i els sindicats que ostenten la condició de representatius i, per tant, legitimitat
negocial a la mateixa.
1.- EXIGIM
VIGÈNCIA

RESPECTE

ALS NOSTRES PACTES I ACORDS I A LA SEVA

Els nostres acords són plenament vigents, han passat sempre tots els controls de
legalitat exigibles, han estat posats en coneixement de I'Autoritat Laboral i a
I'Administració de I'Estat, a més de passar per la pròpia intervenció interna de la
Diputació. Mai fins ara no s'havia plantejat cap reparament en relació amb la legalitat
del contingut dels nostres Acords. Per tant, EXIGIM EL PAGAMENT DELS IMPORTS A
TOTS ELS AFECTATS, mentre no se signin nous acords de la Mesa General de
Negociació que els substitueixin, tot entenent la seva total i plena vigència.
2.- EXIGIM UNA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DIGNA D’AQUEST NOM, AMB
GARANTIES, NO CONDICIONADA I SENSE LA INTROMISSIÓ I CONDICIONAMENT DE
TERCERS.
Denunciem que la Mesa General de Negociació, espai en el qual legítimament negociem la
corporació i els sindicats, està veient greument afectada la seva independència per arribar a
acords, tot vulnerant-se l'autonomia de les parts, a causa de la inadmissible i sistemàtica
intromissió d'instàncies alienes al propi procés de negociació. S'està qüestionant i limitant
així, de facto, el dret a la negociació col·lectiva que el TREBEP reconeix als sindicats
representatius.
Denunciem la manca de respecte que ha demostrat la Diputació durant el procés de
negociació que s'ha dut a terme des de mitjans del mes de setembre, tot fent propostes a la
Mesa per a fer-se enrere posteriorment, un cop aquestes ja comptaven amb un grau
acceptable de consens entre les parts. Considerem que, amb aquesta forma de procedir, la
manca de garanties respecte a les matèries que es negocien s'ha fet evident.
Exigim que els sindicats representatius en l'àmbit de la Diputació puguin negociar amb qui
tingui capacitat real de decisió sobre les matèries que s'estan tractant. Considerem, doncs,
que aquesta interlocució l'hauria d'entomar directament la Presidenta de la Diputació de
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Barcelona o bé el Diputat Garcia Cañizares, com a màxims responsables polítics de l'actual
situació de bloqueig.
Salutacions cordials, Mireia Vallés Camps
Presidenta Junta de Personal Diputació de Barcelona
Barcelona, 14 de desembre de 2017

Per respondre, la Presidència dona la paraula al diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia
Cañizares (CiU), qui diu: Comparteixo, en un percentatge molt alt, les intervencions
que han fet els portaveus dels Grups que han utilitzat la paraula.
Jo crec que estem en un punt d’inflexió en aquests moments. És cert que hi han hagut
certs desencontres, no només a la Mesa de Negociació sinó després de les
negociacions. Justament avui, hi ha una reunió amb la Mesa General i hem canviat, i
així li he dit, a la cap de Recursos Humans de la Diputació, hem canviat el sistema de
negociació per tal d’arribar a acords i que els acords que es proposen a la Mesa i que
es prenen tinguin recorregut i no es quedin aturats. És veritat que hi ha hagut uns
canvis de criteris en alguns aspectes a la casa i això ens ha fet tenir alguns problemes
d’encaix, que jo crec que resoldrem per la via de la negociació.
Una cosa sí que és important: el fet que estiguem en aquesta situació ve precedit
d’una situació que s’ha produït, a partir del mes de juliol, amb el famós informe de la
Sindicatura de Comptes. Però, en tot cas, si estem en aquesta situació és perquè hi
estem treballant, si no, no ens hi trobaríem, i, en tot cas, contestant al senyor Funes,
significa que no hi ha immobilisme sinó el contrari: voluntat d’arribar a acords. De fet,
dijous passat vaig fer una reunió, amb presència meva, amb tots els grups sindicals i jo
crec que es va dir el que s’estava fent. Es van donar respostes. Va donar la cara el
Govern, perquè hem fet això des del primer dia i ho seguirem fent d’aquesta manera.
Jo entenc que, en les properes setmanes, podrem tancar acords i acords tan
importants com la carrera professional, que feia molts anys que estava congelada i
que no s’havia fet absolutament res per qüestions relacionades amb la Llei superior i la
Llei d’acompanyament del pressupost de l’Estat. Per tant, estem en la via de
negociació. Segur, i és evident, que hem trobat alguns paranys i algunes situacions
complicades en el camí però, també, estic segur que acabarem arribant, i tancant
acords amb els sindicats a tots els aspectes que tenim oberts en aquests moments.
3.- Preguntes
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: Avui, a la Junta de Govern, s’ha aprovat el Catàleg. Hem
conegut d’algunes àrees de la casa que aquesta setmana faran alguna sessió
d’explicació de les novetats del Catàleg. Vam veure la Comissió Informativa, no vull
equivocar-me, de Territori, on se’ns explicava algunes novetats en el Catàleg i tal...
La pregunta és si la resta d’àrees i la resta de vicepresidències pensen fer, durant els
propers dies, sessions per explicar, al món local, quines són les novetats del Catàleg i,
si no ho pensen fer, els hi preguem que ho facin.
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La senyora Conesa diu: Sí. Aquesta és la dinàmica que avui mateix el vicepresident
que, ja en la seva Informativa va avançar, es reproduirà a les diferents comissions
informatives. Per tant, ja li avanço que sí.
I el senyor Funes diu: No, no, presidenta. Està molt bé que ho sapiguem els diputats i
les diputades però, sobretot, ens interessa molt que els tècnics i els professionals dels
ajuntaments ho coneguin per una qüestió d’algunes novetats que hem vist en el
Catàleg. Quant a facilitat d’accés i limitacions d’accés, és important que els
ajuntaments ho coneguin amb velocitat, perquè aquells projectes que encaixin els
puguin presentar aviat.
La Presidència respon: Molt bé. Doncs així ho faran, des de la coordinació del
Catàleg i, per tant, el vicepresident s’ocuparà, específicament, d’aquesta qüestió. No
sé si hi ha alguna altra pregunta.
I, tot seguit, diu que finalitzada la formulació de preguntes orals, de conformitat amb
l’acord de la Junta de Portaveus, s’indicarà, per part de la Secretaria General, el
nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la darrera
sessió del Ple, indicant si han estat respostes, incorporant-se la totalitat del text de les
preguntes i de les respostes a l’Acta de la present sessió.
1. Pregunta, formulada en data 3 de maig pel portaveu adjunt del Grup Partit
Popular, que diu:
Amb data 2 de febrer vaig fer la pregunta següent: “Quins acords, contractes o
convenis va subscriure la XAL, durant el període 2013-2016, amb altres mitjans de
comunicació, empreses de producció audiovisual o agències de notícies, per a
l’intercanvi de continguts? Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les
contraprestacions econòmiques que se’n derivaven”.
Amb data 22 de febrer vaig rebre, del diputat Sr. Jaume Ciurana, una resposta en el
sentit que l’òrgan més adient per atendre les qüestions que demano és la Comissió de
Seguiment de la XAL, la qual no em consta que, d’ençà, s’hagi celebrat.
Entenc que la qüestió de la fiscalització de la gestió econòmica d’uns recursos que
provenen, principalment, de la Diputació de Barcelona també pot ser plantejada en el
marc del seguiment ordinari del govern de la corporació.
Per tot això, el diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic
de la Diputació de Barcelona, REITERA L’ESMENTADA PREGUNTA i exigeix una
resposta en el termini legalment establert, tot reservant-se prendre les mesures
oportunes en el cas que segueixin negant-li la resposta.
Quins acords, contractes o convenis va subscriure la XAL, durant el període 20132016, amb altres mitjans de comunicació, empreses de producció audiovisual o
agències de notícies, per a l’intercanvi de continguts.
Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les contraprestacions
econòmiques que se’n derivaven.
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Pregunta pendent de resposta.
2. Pregunta, formulada en data 22 de juny pel portaveu del Grup Partit Popular, que
diu:
El Diputat que subscriu, Portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de l’esmentada entitat, presenta,
per ser contestada, amb lliurament de la documentació que correspongui, la següent
pregunta:
Sol·licitem relació, en suport Excel, dels pagaments realitzats, des del 1r. de gener de
2013 fins al 1r. de juliol de 2017, a membres adherits de la XAL, detallant any per any
els imports i diferenciant la compra de notícies per als serveis informatius i la compra
de programes que es col·loquen en el sistema de la XAL.
Així mateix i amb el mateix rang de dates, demanem que se’ns traslladi qualsevol
aportació realitzada per tota mena de producció especial.
Pregunta pendent de resposta.
3. Pregunta, formulada en data 19 de juliol de 2017 pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputado presidente del Grupo CiutadansPartido de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y,
mediante el presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del
siguiente apartado:
A raíz de la última convocatoria que ha hecho el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat, dentro del Programa de Fomento de la Ocupación Local de la Diputación de
Barcelona 2017-2018, se estableció un período de inscripción desde el día 9 de junio
de 2017 a partir de las 00.00 horas hasta el día 12 de junio de 2017, es decir, de sólo
dos días hábiles completos, restringiéndose la presentación de solicitudes mediante
presentación telemática. En el Pleno del pasado mes de junio del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat, el Grupo Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ya presentó
una moción cuestionando dicha convocatoria.
Al ser dicho programa un programa de la Diputación de Barcelona y teniendo en
cuenta las leyes, normas y códigos de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, solicitamos que se nos informe si, desde esta Diputación, hay
habilitado algún seguimiento, requerimiento o condición que permita que la situación
descrita en el párrafo anterior no se pueda producir y, en el caso que no lo haya,
sugerimos que, en la aceptación de los encargos de gestión que hagan las entidades
locales, se añada el cumplimiento de unas determinadas normas de plazos,
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como por cierto
recoge en parte el Código de Buen Gobierno y Calidad Institucional de la Diputación
de Barcelona.
Pregunta pendent de resposta.
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4. Pregunta, formulada en data 8 de setembre de 2017 per la portaveu del Grup
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que diu:
El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona ha tingut coneixement que a partir del
dia 4 de setembre començarà a emetre’s el programa “CATALUNYA EN DIRECTE” de
8tv. Un magazín d’entreteniment, amb seccions fixes i connexions pel territori,
presentat per Quim Morales, dirigit per Àlex Navarro i produït per la productora
VERANDA. Davant d’aquesta informació que hem rebut, voldríem saber:
1. Quina és l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona?
2. Quin capteniment té la Diputació de Barcelona per subvencionar una televisió
privada, quan la DIBA ja finança un mitjà propi?
3. Aquest programa serà emès per 8tv i les televisions locals que el vulguin
emetre?
4. Quin serà el funcionament de les col·laboracions de les televisions adherides a
la Xarxa?
5. Es faran connexions en directe des del territori personalitzades per la pròpia
televisió, amb un presentador i una possible interacció amb el presentador del
programa?
6. Es demana que el presentador de cada televisió sigui sempre el mateix però es
respectarà si hi ha canvis segons necessitats del canal?
7. Es podran fer peces enregistrades de temes diversos?
8. S’estableixen un mínim o un màxim de connexions per cada televisió?
9. Les televisions han d’oferir propostes a la Coordinació de la Xarxa?
10. Les televisions hauran de posar presentador i operador de càmera?
11. Aquestes col·laboracions es pagaran directament des de la Xarxa?
12. Aquestes connexions en directe es faran amb les motxilles de la Xarxa i, per
tant, s’hauran de distribuir pel territori i coordinar la disponibilitat?
13. Es respectaran tots els territoris de les televisions adherides?
Pregunta pendent de resposta.
5. Pregunta formulada, en data 4 de desembre de 2017, pel president del Grup Partit
Popular, que diu.
El Presidente del Grupo del Partido Popular que suscribe, en relación a la respuesta
de 29.11.2017, número 1700002180 les recordamos que solicitamos la información en
formato EXCEL no en un documento impreso de 1322 páginas. Para poder hacer
operaciones comparativas necesitamos disponer del archivo de datos en Excel, tal y
como solicitábamos en nuestras preguntas.
Por otra parte, les recordamos que no nos han dado información sobre las peticiones
que han hecho los Ayuntamientos a la Diputación de Barcelona, por lo que reiteramos
la información relativa a estas peticiones desde el inicio de esta legislatura hasta el 1
de diciembre de 2017.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 15 de desembre de 2017 i diu:
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En resposta a la seva petició amb número de registre 1700042192, formulada pel seu grup
amb un doble objecte:
a) D’una banda, amb relació a la resposta que els vàrem adreçar sota el número de registre
1700002180 i atenent la seva sol·licitud, adjunt els remetem la memòria usb en què tenen
disponible l’arxiu excel corresponent al llistat facilitat per via de la resposta de referència.
b) D’altra banda, quant a la demanda de les peticions formulades pels ajuntaments a la
Diputació de Barcelona des de l’inici d’aquesta legislatura fins l’1 de desembre de 2017,
adjunt els remetem en quatre volums la relació de les peticions en el període e referència
presentades pels municipis en el marc de les convocatòries del Pla Xarxa de Governs
Locals. La informació s’hi ha ordenat per instrument de cooperació amb les seves
respectives convocatòries.
En la confiança d’haver satisfet les seves necessitats d’informació, rebi una salutació ben
cordial.
(La informació corresponent a l’apartat b) va ser lliurada en usb en dia18 de desembre de
2017).

6. Pregunta formulada, en data 11 de desembre de 2017, pel portaveu del Grup
Partit Popular, que diu:
Ramon Riera Macia, Portaveu del Grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona,
per tal que sigui contestada per escrit, formula la següent PREGUNTA:
Atès que la Xarxa Audiovisual Local, SL forma part del sector públic de la Diputació de
Barcelona i integra el seu Compte General.
Atès que no tenim representació directa en el Consell d’Administració de la Xarxa
Audiovisual Local, SL.
Atès que, segons l’article 12.2 dels estatuts de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
s’estableix que “el Ple de la Diputació de Barcelona assumirà les funcions de la Junta
General de la, societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents
estatuts així com per les lleis que li siguin aplicables”.
Vull conèixer els crèdits reconeguts així com els crèdits liquidats en els anys 2016,
2017 i 2018 -fins al dia d’avui- per la Xarxa Audiovisual Local, SL en favor del senyor
Francesc Homs i Molist.
Així mateix, vull conèixer els informes que el senyor Francesc Homs i Molist hagi pogut
fer en favor de la Xarxa Audiovisual Local, SL per justificar aquestes quantitats.
Pregunta pendent de resposta.
7. Pregunta formulada oralment, en el Ple de 30 de novembre de 2017, pel president
del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que deia:
El Secretariado de Registro de Transferencia Europeo, en respuesta a una pregunta
formulada por un eurodiputado, el treinta y uno de octubre, informó que el llamado
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DIPLOCAT había sido disuelto y expulsado de las instituciones de la Unión Europea.
Concretamente, del Registro de lobbies y grupos de interés de la Unión. Por otro lado,
las llamadas “embajadas”, que habían sido abiertas en algunos países, han sido
cerradas, quedando, por tanto, inoperativo a todos los efectos, con la única excepción
de la Oficina de representación permanente de España en la Unión Europea, y en la
que cuentan todas las autonomías españolas con una representación por igual.
Dado que, en el Plan estratégico de relaciones internacionales 2017-2020 de la
Dirección de Relaciones Internacionales de esta Diputación de Barcelona, que está
integrada en el Área de Presidencia, se establece el objetivo de la protección
internacional del municipalismo y de la gobernanza local, preguntamos cuál es la
incidencia que tiene todo lo anterior en la ejecución del citado Plan estratégico
20172020 y si tienen previsto reformularlo para reconducir las acciones que se habían
asignado al extinto patronato del DIPLOCAT.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 18 de desembre de 2017, i diu:
En resposta al vostre prec formulat de forma oral durant la darrera Sessió Plenària del passat
mes de novembre us trasllado tal com ens informa la Direcció de Relacions Internacionals
que:
"En el Pla estratègic de relacions internacionals només hi ha una menció puntual a Diplocat a
l'apartat 5.2, quan es fa referència al conjunt d'institucions catalanes amb les quals es
col·labora o es pot col·laborar en el futur en l'àmbit de la internacionalització del món local
català (en les quals s'hi inclouen la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona o el propi
Ajuntament de Barcelona).
Per tant, no es considera necessària una reformulació formal del Pla per aquesta raó, tot i que
quan es faci el primer informe de balanç i progrés del Pla, si se'n deriven canvis més profunds
es pugui aprofitar per realitzar aquesta o altres actualitzacions (si, en aquell moment, resulta
necessari fer-ho)".

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Si no hi ha res més, els emplaço a, si ens
volen acompanyar, la trobada que tindrem, a dos quarts de dues, amb els treballadors
i les treballadores de la casa per felicitar-nos les festes. A aquells que no es puguin
quedar, desitjar que passin unes bones festes en família i, evidentment, amb
l’oportunitat de retrobar-nos el més aviat possible en un any nou i, per tant, que
puguem treballar de cara al futur i millorar la situació de tots plegats.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i plau
La Presidenta,

La secretària general,

