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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el dia 31 d’octubre de 2019, a les 12 hores i 5 minuts es
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva
presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSCCP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERCAM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol
Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares i
Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERCAM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon
Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS),
Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella
(PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar
Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG),
Gemma Tarafa i Orpinell (ECG), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i
Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Alfredo
Vega López (PSC-CP).
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo
García.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria, adjunt a la
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), constata l’existència del quòrum necessari
per a la celebració de la sessió, 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 obre la sessió.
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=423
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A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la Declaració
institucional amb motiu dels aiguats del dia 22 d’octubre.
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=448

El vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura de la Declaració i
diu:
"DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE SUPORT
A LES PERSONES AFECTADES PELS AIGUATS DEL DIA 22 D‘OCTUBRE
La Diputació de Barcelona expressa el seu condol per les víctimes dels aiguats del 22
d’octubre. Fem arribar el nostre suport a les famílies de les víctimes i de les persones
desaparegudes i a totes les afectades i damnificades per aquests aiguats.
Les alertes per episodis meteorològics adversos i els temporals s’estan tornant cada
cop més freqüents a causa de la crisi climàtica.
Aquesta vegada hem hagut de lamentar una persona morta a la nostra província, a
Arenys de Munt, i dos mortes i tres desaparegudes a la província de Tarragona.
Volem destacar la professionalitat del personal de tots els serveis públics, la solidaritat
de les voluntàries i de totes les persones a títol individual, que des del primer moment
treballen en les tasques de recuperació i pel suport als afectats i afectades pels
aiguats.
La Diputació de Barcelona també fem arribar la nostra solidaritat als ajuntaments i a
les altres institucions dels territoris afectats; a l’hora que posem a la seva disposició
els recursos i els mitjans de la Diputació per atendre les necessitats del veïnat i per
ajudar a recuperar l’espai públic i els equipaments que hagin patit desperfectes.
Aquestes situacions desgraciades ens refermen en la nostra determinació
d’emprendre totes les accions que calguin, amb visió interdepartamental, a fi que les
polítiques de la Diputació de Barcelona siguin eficaces per donar resposta a la crisi
climàtica. No és una qüestió de futur, sinó que és radicalment present.”
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019 i
de la sessió extraordinària i urgent de data 17 d’octubre de 2019.
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1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la designació del
portaveu adjunt del grup polític ERC-AM i ratificar la composició dels set grups
polítics i de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2019/13332).
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 10498/19, de data 30 de setembre, de modificació parcial del
Decret de la Presidència núm. 8925/19, de data 23 de juliol, en el sentit; d’una
banda, acordar que el Sr. Jordi Fàbrega i Colomer exerceixi el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, com a portaveu adjunt del Grup polític ERC-AM; amb
efectes de 27 de setembre de 2019, i d’altra banda, fixar l’increment del 0,25%
en les retribucions dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb
dedicació exclusiva o parcial, i en les quanties econòmiques en concepte
d’indemnització per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les
Comissions Informatives i de Seguiment, així com a la Comissió Especial de
Comptes, en virtut de l’acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de data 26 de
setembre de 2019 (exp. núm. 2019/13341).
1.4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència 9775/19, de data 13 de setembre, de modificació parcial del Decret
de la Presidència 8924/19, de data 23 de juliol, pel que fa a la delegació de
l’exercici de les competències en matèria de contractació a favor d’òrgans
unipersonals (exp. núm. 2019/13838).
1.5. Dictamen pel qual es proposa, d’una banda, modificar la denominació de l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals per la d’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals; i d’altra banda, modificar la denominació de
l’Àrea de Medi Ambient per la d’Àrea d’Acció Climàtica, així com de la Comissió
Informativa i de Seguiment que passarà a denominar-se Comissió Informativa i
de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica (exp. núm.
2019/13334).
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de les
Comissions Informatives i de Seguiment (CIS) d’Infraestructures, Espais Naturals
i Acció Climàtica i de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, a
conseqüència de la petició formulada pel Grup PSC-CP, en el sentit de nomenar
membre de ple dret el Sr. Enric Llorca Ibáñez, en la CIS d’Infraestructures,
Espais Natural i Acció Climàtica, en substitució del Sr. Oscar Sierra Gaona, i, el
nomenament del Sr. Oscar Sierra Gaona, en la CIS de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç, en substitució del Sr. Enric Llorca Ibáñez (Exp.
núm. 2019/13853).
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1.7. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament l’acord de dissolució del
Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, aprovat pel seu Consell
de Govern en sessió celebrada el 30 de juny de 2019, així com aprovar els
criteris de repartiment en relació amb la distribució dels romanents de Tresoreria
fixats a la liquidació del pressupost del referit consorci corresponent a l’exercici
econòmic de 2019 i fins el cessament de la seva activitat el 31 de maig de 2019
(Exp. núm. 2019/0017591).
1.8. Dictamen pel qual es proposa la incorporació de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la
modificació dels Estatuts reguladors del mateix, i classificar l’esmentat consorci
al grup 2 de les entitats vinculades o dependents de la Diputació de Barcelona,
en el benentès que el mateix continua adscrit al sector públic de la Diputació de
Barcelona (exp. núm. 2019/0017593).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.9. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment la Relació de llocs de treball
de la Diputació de Barcelona, amb efectes d’1 de novembre de 2019 (exp. núm.
2019/17663).
1.10. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència 11565/2019,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova, per raons d’urgència, un increment addicional
del 0,25 % de les retribucions, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, i un
increment addicional de 0,3% de la massa salarial de 2018, que comporta que el
factor anual de productivitat per a 2019 es fixi en 1.685,45 €, per al personal que
la Diputació de Barcelona té adscrit a les entitats públiques que en depenen i els
consorcis en què participa, així com per al personal propi d’aquests, sempre que
estiguin adherits al conveni de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el
RDL 24/2018 (exp. núm. 2019/17418).
Servei de Programació
1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 12/2019 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm.
2019/17692).
Tresoreria
1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de les
Ordenances Fiscals reguladores de les taxes de la Diputació de Barcelona i de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que regiran a partir de l’1 de gener de
2020, així com exposar la modificació a informació pública, per termini de 30 dies
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hàbils, als efectes de la presentació d’al·legacions i considerar aprovada
definitivament la referida modificació en el cas que durant el termini d’informació
pública no es presenti cap tipus de reclamació (exp. núm. 2019/9089).
Organisme de Gestió Tributària
1.13. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació i de la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
1.14. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellnou de Bages, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic municipals.
1.15. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació, revocació i modificació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació
de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.16. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Estany, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
1.17. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació i la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Marganell, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora especificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
1.18. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació i la revocació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació
de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.19. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
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1.20. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic
municipals.
1.21. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’Orís, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.22. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
1.23. 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 Santa Susanna,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.24. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació, la modificació i la
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.25. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació i l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de
dret públic municipals.
1.26. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
1.27. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la delegació acordada per
l’Assemblea de la Junta de Compensació del Polígon Muntanya Rodona, amb el
vistiplau del Ple de l’Ajuntament de Subirats, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació d’ingressos de dret públic titularitat
d’aquest Entitat.
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ SOCIAL
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
1.28. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’actualització del conveni tipus per a
l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels Ens Locals
(AGIPH) i el text actualitzat de dit conveni tipus que servirà per a la formalització
del conveni entre la Diputació de Barcelona i cadascun dels ajuntaments que
aprovin l’AGIPH (exp. núm. 2019/11510).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
Gerència de Serveis de Medi Ambient
1.29. Dictamen pel qual es proposa aprovar la Declaració del Pacte per a l’Adaptació
del Canvi Climàtic, aprovada pel Comitè General de Direcció, de data 14 de
febrer de 2019 i el Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació, de 26 d’octubre de
2018, del projecte LIFE-CLINOMICS, cofinançat per la Unió Europea (exp. núm.
2015/6487).
2.

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).

2.1. Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de
Barcelona, contra el tancament de Prysmian i per una estratègia de concertació
social territorialitzada i amb recursos.
2.2. Moció que present el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la
Diputació de Barcelona, de condemna de la violència.
2.3. Moció que presenta el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la
Diputació de Barcelona, en relació amb la disminució de la despesa social
realitzada per la Generalitat de Catalunya i els seus reiterats incompliments
financers amb les Administracions Locals.
2.4. 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 (Junta de Govern 26 de setembre de 2019).
2.5. Precs
2.6. Preguntes
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I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada en data 26 de
setembre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent de data 17 d’octubre de
2019. La senyora presidenta, i en relació amb les actes de la sessió ordinària de 26 de
setembre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent de data 17 d’octubre de 2019,
pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o esmena i, no
assenyalant-se’n cap, s’aproven dites actes per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la designació del portaveu adjunt del grup polític ERC-AM i
ratificar la composició dels set grups polítics i de la Junta de Portaveus de la
Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/13332).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels
diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de
zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el
procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés “PSC-CP” ha presentat un escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 16
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i
en designen la presidenta i la portaveu.
Atès que el grup polític Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal
“ERC-AM” ha presentat un escrit, de data 18 de juliol de 2019, signat pels 16
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i
en designen el president, el portaveu i la portaveu adjunta.
Atès que el grup polític Junts per Catalunya “JUNTS” ha presentat un escrit, de data
18 de juliol de 2019, signat pels 7 membres que el componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu.
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Atès que el grup polític En Comú Guanyem “ECG” ha presentat un escrit, de data 11
de juliol de 2019, signat pels 5 membres que el componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit grup i en designen la presidenta, el portaveu i el
portaveu adjunt.
Atès que el grup polític Ciutadans – Partido por la Ciudadanía "Cs" ha presentat un
escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 4 membres que el componen, en el
qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i en designen el president, el
portaveu i el portaveu adjunt.
Atès que el grup polític Partit Popular "PP" ha presentat un escrit, de data 11 de juliol
de 2019, signat pels 2 membres que el componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu.
Atès que el grup polític Tot per Terrassa “TxT” ha presentat un escrit, de data 11 de
juliol de 2019, signat per la membre que el compon, en el qual manifesta
expressament pertànyer a dit grup, assumir-ne la presidència i desenvolupar les
funcions de portaveu.
Vist que l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article
50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que, als efectes de l’actuació
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics,
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les
seves actuacions.
Vist que l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per
cada llista electoral només es podrà constituir un grup.
Cada llista electoral que obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup
polític. Només els diputats i diputades d’una mateixa llista electoral podran constituir
un sol grup polític, excepte el diputat o diputada electe que no s’integri en el grup
polític que constitueixi la formació electoral per la qual fou elegit o abandoni el seu
grup de procedència, que tindrà la consideració de membre no adscrit; previsió que no
serà d’aplicació en el cas de candidatures presentades sota la fórmula de coalició
electoral, quan algun dels partits polítics que la integren decideixi abandonar-la. El
mateix estableix l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre.
Vist que l’article 24 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat
per tots els seus membres, el qual es presentarà en la Secretaria General de la
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corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació;
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del portaveu i, en el nostre
cas, a més, del president/a i del portaveu adjunt/a o suplent.
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableix que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la primera
sessió que se celebri, de la constitució dels grups polítics i dels membres que els
integren i portaveus i, en el nostre cas, del nomenament del president/a i, si escau,
dels portaveus adjunts.
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que
componen el grup, així com la designació del portaveu i, si escau, del portaveu
adjunt/a o suplent.
Vist que l’article 14 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, i assenyala que estarà integrada pel
president/a de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència
quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu i haurà de ser informada en
aquells assumptes que, essent competència de la Junta de Govern, facin referència a:
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i
organismes.
Atès que, en data 27 de setembre de 2019, s’ha presentat en el Registre General
d’entrada de la Diputació un escrit del grup polític Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ERC-AM), signat pels 16 membres que el componen, en el qual
manifesten pertànyer a dit grup i en designen el president, el portaveu i el portaveu
adjunt.
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i l’article 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 creació, en el si de la Diputació de
Barcelona, dels 7 grups polítics coincidents amb els partits polítics, coalicions i
federacions de partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de
conformitat amb els resultats obtinguts en les eleccions locals del 26 de maig de 2019 i
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basant-se en les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de la
província de Barcelona, lliurades a la Diputació de Barcelona.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la designació del senyor Jordi Fàbrega i
Colomer com a portaveu adjunt del grup polític ERC-AM, en substitució de la senyora
Montserrat Benedí i Altés, d’acord amb l’escrit presentat per l’esmentat grup polític en
el Registre General de la Diputació de Barcelona el 27 de setembre de 2019.
Tercer. RATIFICAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, la composició dels set
grups polítics de la Diputació de Barcelona:
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)
a) El grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda integrat
pels diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sra. Alba Barnusell Ortuño
Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Sra. Pilar Díaz Romero
Sr. David Escudé Rodríguez
Sr. Francisco Javier Gomar Martín
Sr. Ruben Guijarro Palma
Sr. Enric Llorca Ibáñez
Sra. Núria Marín Martínez
Sra. Eva María Menor Cantador
Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Sra. Núria Parlón Gil
Sr. Juan Luís Ruiz López
Sr. Carlos Ruiz Novella
Sr. Javier Silva Pérez
Sr. Óscar Sierra Gaona
Sr. Alfredo Vega López

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona:
SRA. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
c) La PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona:
SRA. PILAR DÍAZ ROMERO
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d) La PORTAVEU ADJUNTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de
Barcelona: SRA. ALBA BARNUSELL ORTUÑO
2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)
a) El grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels
diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sr. Rubèn Arenas i Garcia
Sra. Eva Baró i Ramos
Sra. Montserrat Benedí i Altés
Sra. Mireia Besora i San
Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
Sra. Rosa Funtané i Vilà
Sr. Antoni Garcia i Acero
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Sr. Oriol Lladó i Esteller
Sra. Annabel Moreno i Nogué
Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Sr. Martí Pujol i Casals
Sra. María Sayavera Seuba
Sra. Olga Serra i Luque
Sr. Francesc Teixidó i Pont

b) El PRESIDENT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR.
JOSEP RAMON MUT I BOSQUE
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR.
DIONÍS GUITERAS I RUBIO
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER
3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “JUNTS PER CATALUNYA”
(JUNTS)
a) El grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” (JUNTS) de la
Diputació de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit,
pels diputats i les diputades següents:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Josep Arimany i Manso
Sra. Carmela Fortuny i Camarena
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Neus Munté i Fernández
Sr. Pere Pons i Vendrell
Sr. Josep Tarín Canales

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya”
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SRA. NEUS MUNTÉ I FERNÁNDEZ
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya”
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOAN CARLES GARCIA I
CAÑIZARES
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Junts per
Catalunya” (JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOSEP TARIN I
CANALES
4. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “EN COMÚ GUANYEM”
(ECG)
a) El grup polític coalició electoral “En Comú Guanyem” (ECG) de la Diputació de
Barcelona, queda integrat pels diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Sr. Rafael Duarte Molina
Sr. Jonatan Fornés Martínez
Sra. Laura Pérez Castaño
Sr. Joan Subirats Humet
Sra. Gemma Tarafa Orpinell

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem”
(ECG) de la Diputació de Barcelona: SRA. LAURA PÉREZ CASTAÑO
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem”
(ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. JONATAN FORNÉS MARTÍNEZ
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “En Comú
Guanyem” (ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. RAFAEL DUARTE MOLINA
5. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (Cs)
a) El grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de la Diputació de
Barcelona, queda integrat pels diputats següents:

Àrea de Presidència
Secretaria General

1.
2.
3.
4.

Sr. Celestino Corbacho Chaves
Sr. Adrián Hernández Moyano
Sr. Lluís Tejedor Fabregat
Sr. Salvador Tovar Funes

b) El PRESIDENT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de
la Diputació de Barcelona: SR. CELESTINO CORBACHO CHAVES
c) La PORTAVEU del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de
la Diputació de Barcelona: SR. SALVADOR TOVAR FUNES
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía”
(Cs) de la Diputació de Barcelona: SR. LLUÍS TEJEDOR FABREGAT
6. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP)
a) El grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda integrat
pels diputats següents:
1. Sr. Xavier García Albiol
2. Sr. Daniel Gracia Álvarez
b) El PRESIDENT del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL
c) El PORTAVEU del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona:
SR. DANIEL GRACIA ÁLVAREZ
7. EL GRUP POLÍTIC “TOT PER TERRASSA” (TxT)
a) El grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat per la diputada següent:
1. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre
b) La PRESIDENTA del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de
Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE
c) La PORTAVEU del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de
Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE
Quart. RATIFICAR que, de conformitat amb l’article 14 del vigent Reglament orgànic
de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS de la Diputació de
Barcelona queda integrada pels membres següents:
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a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma.
Sra. Núria Marín Martínez.
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona:
1. La portaveu del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP): Sra. Pilar Díaz Romero.
2. El portaveu del grup polític de la coalició electoral ”Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Sr. Dionís Guiteras i Rubio
3. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya”
(JUNTS): Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
4. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem”
(ECG): Sr. Jonatan Fornés Martínez
5. El portaveu del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs): Sr.
Salvador Tovar Funes
6. El portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): Sr. Daniel Gracia Álvarez
7. La portaveu del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT): Sra. Lluïsa Melgares
Aguirre
Cinquè. Els efectes jurídics d’aquest dictamen ES RETROTREUEN a l’11 de juliol de
2019 o, si fos posterior, a la data de l’escrit presentat pels grups polítics que
constitueixen aquesta corporació.
Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i portaveus dels
grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la
Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
1.3.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència núm. 10498/19, de data 30 de setembre,
de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de data 23 de
juliol, en el sentit; d’una banda, acordar que el Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, com a portaveu adjunt del Grup
polític ERC-AM; amb efectes de 27 de setembre de 2019, i d’altra banda, fixar
l’increment del 0,25% en les retribucions dels membres electes que exerceixen el
seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, i en les quanties econòmiques en
concepte d’indemnització per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les
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Comissions Informatives i de Seguiment, així com a la Comissió Especial de
Comptes, en virtut de l’acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de data 26 de
setembre de 2019 (exp. núm. 2019/13341).
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 10498/19,
de 30 de setembre, que modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol,
en el sentit d’assignar la dedicació exclusiva al portaveu adjunt del grup polític ERCAM i fixar l’increment del 0,25% en les retribucions dels membres electes i en les
quanties econòmiques en concepte d’indemnització per assistència efectiva a les
sessions del ple i de les comissions informatives i de seguiment, i que literalment diu:
«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària, el dia
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes
electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des, de conformitat
amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona van lliurar a la Diputació de
Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va
procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del
seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir
les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte
de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
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Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència,
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents,
superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació
local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si
escau, els organismes dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la
seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes
d’aplicació general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 23 de juliol de 2019, va acordar
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que per part de la Presidència, en data 23 de juliol de 2019, es va dictar un decret pel
qual s’acordava el nomenament i la delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència, en favor dels presidents o presidentes d’Àrea; presidents o presidentes
delegades i presidents o presidentes adjunts de matèria; així com la delegació de
competències en favor de la Junta de Govern; decret que va entrar en vigor el mateix dia de
la signatura per part de la presidenta.
Atès que el Ple, en sessió ordinària del 26 de setembre, va aprovar incrementar en un
0,25% les retribucions dels membres electes, amb dedicació exclusiva o parcial, i les
quanties econòmiques en concepte d’indemnitzacions per les assistències efectives a les
sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, amb efecte retroactiu de l’1
de juliol de 2019, en compliment del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre.
Atès que, en data 27 de setembre de 2019, el grup polític d’ERC-AM ha presentat dos
escrits en el Registre General de la Diputació de Barcelona informant, en el primer, que el
senyor Jordi Fàbrega i Colomer és portaveu adjunt de l’esmentat grup polític, i demanant, en
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el segon, que el mateix senyor Fàbrega exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva,
amb efectes del dia 27 de setembre de 2019.
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol –
modificat al seu torn pel Decret de la Presidència núm. 8984/19, de 26 de juliol–, en el sentit
de: d’una banda, acordar que el portaveu adjunt del grup polític ERC-AM, senyor Jordi
Fàbrega i Colomer, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva amb efectes del dia 27
de setembre de 2019; i, d’altra banda, fixar les noves retribucions en concepte de sou dels
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les
indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment, com a conseqüència de l’increment del 0,25% aprovat pel Ple
en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019.
Segon. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el seu
càrrec amb dedicació exclusiva són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Núria Marín Martínez
Carmela Fortuny i Camarena
Ferran Mascarell i Canalda
Núria Parlón i Gil
Pilar Díaz Romero
Carles Ruiz Novella
Francisco Javier Gomar Martín
Eva María Menor Cantador
Joan Carles Garcia i Cañizares
Alfredo Vega López
Lluïsa Moret i Sabidó
Rubén Guijarro Palma
Óscar Sierra Gaona
Juan Lluís Ruiz López
Javier Silva Pérez
Alba Barnusell Ortuño
Neus Munté i Fernández
Josep Ramon Mut i Bosque
Laura Pérez Castaño
Celestino Corbacho Chaves
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Xavier García Albiol
Lluïsa Melgares i Aguirre
Dionís Guiteras i Rubio
Jonatan Fornés Martínez
Salvador Tovar Funes
Daniel Gracia Álvarez
Jordi Fàbrega i Colomer

Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, d’acord amb les
quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019 i amb
efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2019, sense perjudici del reconeixement dels efectes
retroactius que a continuació s’assenyalen:

Nom i cognoms
1.
2.
3.

Núria Marín Martínez
Carmela Fortuny i Camarena
Ferran Mascarell i Canalda

4.

Núria Parlón i Gil

5.

Pilar Díaz Romero

6.

Carles Ruiz Novella

7.

Francisco Javier Gomar
Martín

8.

Eva María Menor Cantador

Càrrec
Presidenta
Vicepresidenta segona
Vicepresident tercer
Vicepresidenta quarta,
diputada delegada per a les
Polítiques de Participació i
diputada delegada per a
l’Agenda 2030 i els ODS
Diputada adjunta de l’Àrea
de Presidència, delegada
per a les Relacions
Internacionals i membre de
la Comissió Executiva
President delegat de l’Àrea
de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns i
membre de la Comissió
Executiva
President delegat de l’Àrea
de Medi Ambient
Presidenta delegada de
l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i
Comerç

Retribucions
brutes
mensuals
7.487,17 €
6.707,27 €
6.707,27 €

11/07/2019
17/07/2019
17/07/2019

6.707,27 €

17/07/2019

6.707,27 €

17/07/2019

6.707,27 €

17/07/2019

5.971,76 €

23/07/2019

5.971,76 €

23/07/2019

Data
efectes
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Nom i cognoms
9.

Joan Carles Garcia i
Cañizares

10.

Alfredo Vega López

11.

Lluïsa Moret i Sabidó

12.

Rubén Guijarro Palma

13.

Óscar Sierra Gaona

14.
15.

Juan Luis Ruiz López
Javier Silva Pérez

16.

Alba Barnusell Ortuño

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Neus Munté i Fernández
Josep Ramon Mut i Bosque
Laura Pérez Castaño
Celestino Corbacho Chaves
Xavier García Albiol
Lluïsa Melgares Aguirre
Dionís Guiteras i Rubio
Jonatan Fornés Martínez
Salvador Tovar Funes
Daniel Gracia Álvarez

27.

Jordi Fàbrega i Colomer

Càrrec
President delegat de l’Àrea
de Cultura i membre de la
Comissió Executiva
President delegat de l’Àrea
d’Educació, Esports i
Joventut
Presidenta delegada de
l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar
Diputat adjunt de Recursos
Humans
Diputat delegat de Comerç
i diputat adjunt de Serveis
Interns
Diputat delegat de Turisme
Diputat delegat de Joventut
Diputada delegada per a
les Polítiques d’Igualtat
Presidenta de grup polític
President de grup polític
Presidenta de grup polític
President de grup polític
President de grup polític
Presidenta de grup polític
Portaveu de grup polític
Portaveu de grup polític
Portaveu de grup polític
Portaveu de grup polític
Portaveu adjunt de grup
polític

Retribucions
brutes
mensuals

Data
efectes

6.707,27 €

17/07/2019

5.971,76 €

23/07/2019

5.971,76 €

23/07/2019

5.971,76 €

23/07/2019

5.971,76 €
23/07/2019
5.971,76 €
5.971,76 €
5.971,76 €

23/07/2019
23/07/2019

6.707,27 €
6.707,27 €
6.707,27 €
6.707,27 €
6.707,27 €
6.707,27 €
5.971,76 €
5.971,76 €
5.971,76 €
5.971,76 €

17/07/2019
18/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
18/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
11/07/2019

3.998,42 €

27/09/2019

23/07/2019

Quart. RATIFICAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el seu
càrrec amb dedicació parcial són:
1. Josep Arimany i Manso
2. Pere Pons i Vendrell
3. Josep Tarín i Canales
Cinquè. ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial
abans designats percebran les retribucions en concepte de sou, a raó de catorze
mensualitats per any, en les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 26
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de setembre de 2019 i amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2019, sense perjudici del
reconeixement dels efectes retroactius que a continuació s’assenyalen:

Nom i cognoms

Càrrec

1. Josep Arimany i
Manso
2. Pere
Pons
Vendrell

i

3. Josep Tarín
Canales

i

President delegat de l’Àrea
d’Innovació, Governs Locals i
Cohesió Territorial
President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais
Naturals
Diputat delegat d’Espais Naturals i
Prevenció d’Incendis Forestals

% Dedicació

Retribucions
brutes
mensuals

Data
efectes

51%

3.045,59 €

23/07/2019

75%

4.478,82 €

23/07/2019

75%

4.478,82 €

23/07/2019

Sisè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències efectives
a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de seguiment de les quals
siguin membres de ple dret d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió
ordinària de 26 de setembre de 2019, amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2019, i
amb les condicions que s’indiquen a continuació:
a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple, 895,36 €.
b) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de seguiment i
a la Comissió Especial de Comptes, 410,81 €.
c) El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les comissions
informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en què estan
integrats els diputats i diputades, que es faran efectives serà, com a màxim, de dues
al mes.
d) No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions especials ni
altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació.
Setè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, el nombre de membres electes que exerceixen
el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 27 sobre 32 i el nombre de membres electes
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 3 sobre 15, tot això de conformitat
amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials aprovats per acord del Ple
corporatiu en sessió extraordinària del 23 de juliol de 2019.
Vuitè. ACORDAR que aquest Decret tindrà efectes jurídics des del dia 1 de juliol de 2019,
d’acord amb les quanties assenyalades en els apartats tercer, cinquè i sisè de la part
dispositiva d’aquesta resolució i sense perjudici del reconeixement dels efectes retroactius
que s’assenyalen en els apartats tercer i cinquè.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Novè. ORDENAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans que procedeixi a donar
d’alta en el règim de la Seguretat Social, per totes les contingències, el senyor Jordi
Fàbrega i Colomer amb efectes del dia 27 de setembre de 2019 i ho acrediti en nòmina des
d’aquesta data.
Desè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article
75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Onzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, al senyor Jordi Fàbrega i Colomer, a
les presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la
Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
Dotzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri als
efectes oportuns.»

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 10498/19, de 30 de setembre
–que modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, pel qual s’acordava
fixar el nom dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva
o parcial–, en el sentit d’assignar la dedicació exclusiva al portaveu adjunt del grup
polític ERC-AM, senyor Jordi Fàbrega i Colomer, i fixar l’increment del 0,25% en les
retribucions dels membres electes i en les quanties econòmiques en concepte
d’indemnització per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment.”
I el Ple en resta assabentat.
1.4.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència 9775/19, de data 13 de setembre, de
modificació parcial del Decret de la Presidència 8924/19, de data 23 de juliol, pel
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que fa a la delegació de l’exercici de les competències en matèria de
contractació a favor d’òrgans unipersonals (exp. núm. 2019/13838).
“Atès que per Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, es va delegar en
la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada adjunta de Presidència, la signatura dels
decrets i altres actes administratius de la Presidència que fan referència a les
competències que li són pròpies i que no han estat delegades, llevat d’aquelles que es
reserva i que s’assenyalen en l’apartat tercer del referit Decret.
Atès que la diputada adjunta de Presidència, Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, ha dictat,
per delegació de la presidenta, el Decret de la Presidència núm. 9775/19, de 13 de
setembre, que modifica parcialment el Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol, en allò
que fa referència a la delegació de l’exercici de les competències en matèria de
contractació a favor d’òrgans unipersonals, i que literalment diu:
«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària el dia
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments dels/de les Diputats/des que
corresponen a les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona, de
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de
Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació, en la mateixa sessió plenària es va
procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del
seu càrrec i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures
que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 23 de juliol de
2019, va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Àrea de Presidència
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Àrea de Cultura
Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Atès que mitjançant Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), s’ha
disposat el nomenament de Presidències delegades d’àrea, de Comissions informatives i de
seguiment, de la Comissió Especial de Comptes, dels Diputats i Diputades delegats i dels
Diputats i Diputades adjunts i Presidències delegades d’Organismes i Consorcis, així com la
delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència.
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Atès que, el Decret citat ha estat modificat parcialment mitjançant Decret núm. 8985/19, de
26 de juliol (BOPB de 30.7.2019).
Atès que, amb posterioritat s’ha considerat oportú efectuar alguns ajustos en el Decret núm.
8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), que afecten bàsicament a la delegació de
l’exercici de les competències en matèria de contractació de l’Àrea de Medi Ambient a favor
d’òrgans unipersonals.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de
juliol (BOPB de 25.7.2019), sobre nomenament i delegació de l’exercici de les
competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea,
Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria,
parcialment modificat mitjançant Decret 8985/19, de 26 de juliol (BOPB de 30.7.2019), pel
que fa a la delegació de l’exercici de les competències en matèria de contractació a favor
d’òrgans unipersonals.
Segon.- MODIFICAR, en el sentit indicat, l’apartat setè II.1.a).5) del Decret de la
Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), parcialment modificat
mitjançant Decret 8985/19, de 26 de juliol (BOPB de 30.7.2019), que queda redactat de la
manera següent:
II. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA DE
RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS, DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES,
MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS I DE L’ÀREA D’INNOVACIÓ,
GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL
1. DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I
SERVEIS INTERNS i DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME,
HABITATGE I ESPAIS NATURALS:
a) En matèria de contractació:
5) Les competències delegades en matèria de contractació, no atribuïdes a altre òrgan,
s’exerciran per:
a)

la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals en relació amb els expedients que tramitin les Gerències,
Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines que s’adscriuen a la dita Àrea.

b)

la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
en relació amb els expedients que tramitin les Gerències, Direccions, Subdireccions,
Serveis i Oficines que s’adscriuen a la dita Àrea i a la resta d’Àrees corporatives no
incloses en l’apartat a).

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer.- MANTENIR la vigència i efectes del Decret de la Presidència núm. 8924/19, de
23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), parcialment modificat mitjançant Decret 8985/19, de 26 de
juliol (BOPB de 30.7.2019), en allò que no resulti modificat per la present Resolució.
Quart.- Aquesta Resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura i
PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS, fins que la Presidència no acordi la seva avocació o
revocació o es produeixi el nomenament d’un nou president o presidenta.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en el tauler d’anuncis de la Diputació i en la seva pàgina web, en compliment del
que disposa l’art. 64.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sisè.- DONAR COMPTE al Ple de la corporació d’aquesta Resolució, en la primera sessió
que es celebri, en compliment de l’article 64 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les Vicepresidències, als Diputats i
Diputades delegats i als adjunts, als Presidents/es i Portaveus dels Grups polítics, a la
Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als
efectes legals oportuns.»

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 9775/19, de
13 de setembre, que modifica parcialment el Decret de la Presidència núm. 8924/19,
de 23 de juliol, en relació amb la delegació de l’exercici de les competències en
matèria de contractació a favor d’òrgans unipersonals.”
I el Ple en resta assabentat.
1.5.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2019, pel qual es proposa, d’una banda,
modificar la denominació de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals per la d’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; i
d’altra banda, modificar la denominació de l’Àrea de Medi Ambient per la d’Àrea
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d’Acció Climàtica, així com de la Comissió Informativa i de Seguiment que
passarà a denominar-se Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures,
Espais Naturals i Acció Climàtica (exp. núm. 2019/13334).
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 23 de juliol
de 2019, va acordar aprovar l’estructura de la corporació en 9 àrees competencials i
executives, així com la configuració de les comissions informatives i de seguiment i la
Comissió Especial de Comptes.
Vist l’escrit de l’assessora tècnica de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals en què manifesta, d’acord amb la Presidència, la
conveniència de substituir la denominació Àrea d’Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals per Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.
Vist l’escrit presentat pel coordinador de l’Àrea de Medi Ambient, de data 8 d’octubre
de 2019, en què es proposa per part del president delegat de l’Àrea de Medi Ambient,
senyor Francesc Xavier Gomar, substituir la denominació Àrea de Medi Ambient per
Àrea d’Acció Climàtica.
Vist que el coordinador de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, en
data 16 d’octubre de 2019, sol·licita una nova codificació administrativa de l’estructura
corporativa que se seguirà en l’elaboració del pressupost per al 2020, ja que considera
convenient mantenir el major nombre de codis vigents durant el mandat anterior, fet
que redueix significativament el nombre de canvis a realitzar en els principals sistemes
informàtics de gestió i consulta d’informació (el sistema de recursos humans, el de
registre, el dels expedients, el del SAP-Gestió pressupostària i l’accés als expedients
informàtics).
Vista la necessitat de modificar parcialment l’Acord del Ple núm. 88/19, de 23 de juliol,
d’acord amb els escrits a què fan referència els apartats anteriors.
En conseqüència, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR els apartats primer i segon de la part dispositiva de l’Acord del
Ple núm. 88/19, de 23 de juliol, en el sentit següent:
1. On diu:
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
Ha de dir:
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
2. On diu:
Àrea de Medi Ambient
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Ha de dir:
Àrea d’Acció Climàtica
Segon. ACORDAR que en totes aquelles resolucions i acords posteriors al 23 de juliol
de 2019, l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
passarà a anomenar-se Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.
Tercer. ACORDAR que en totes aquelles resolucions i acords posteriors al 23 de juliol
de 2019, l’Àrea de Medi Ambient passarà a anomenar-se Àrea d’Acció Climàtica.
Quart. ACORDAR, d’acord amb la proposta feta per la Coordinació de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, i en conseqüència amb els apartats
anteriors, que la Diputació de Barcelona s’estructura en les 9 àrees competencials i
executives següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Àrea de Presidència (100000000)
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns (200000000)
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç (300000000)
Àrea de Cultura (400000000)
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals (500000000)
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar (600000000)
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial (700000000)
Àrea d’Educació, Esports i Joventut (800000000)
Àrea d’Acció Climàtica (900000000)

Cinquè. MODIFICAR la denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori i Medi Ambient, que passarà a denominar-se Comissió Informativa i de
Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica i que comprèn les
matèries de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals i l’Àrea d’Acció Climàtica.
Sisè. Aquests acords ENTRARAN EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per
part del Ple i produiran efectes jurídics des de la seva entrada en vigor fins que el Ple,
a proposta de la Presidència, els modifiqui o deixi sense efecte.
Setè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i els portaveus
dels grups polítics, als interessats, a totes les àrees de la corporació, a la Coordinació
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes
legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1), i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4),
sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions.
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1.6.- Dictamen de data 24 d’octubre de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de les Comissions Informatives i de Seguiment
(CIS) d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica i de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç, a conseqüència de la petició formulada pel Grup
PSC-CP, en el sentit de nomenar membre de ple dret el Sr. Enric Llorca Ibáñez,
en la CIS d’Infraestructures, Espais Natural i Acció Climàtica, en substitució del
Sr. Oscar Sierra Gaona, i, el nomenament del Sr. Oscar Sierra Gaona, en la CIS
de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, en substitució del Sr. Enric
Llorca Ibáñez (Exp. núm. 2019/13853)
“
1. El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar
estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents (acord núm. 88/19):










Àrea de Presidència
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Àrea de Cultura
Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

2. De resultes d’aquesta estructuració, el Ple de la Diputació, en la mateixa sessió
extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar la creació, a més de la Comissió
Especial de Comptes, de les comissions següents:
 Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i
Innovació, que comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència, l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs
Locals i Cohesió Territorial.
 Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient, que
comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals i l’Àrea de Medi Ambient.
 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç, que comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç.
 Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les
Persones, que comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.
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3. El punt tercer de la part dispositiva de l’esmentat acord plenari de 23 de juliol de
2019 disposa 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 nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple, següent:
a) Respecte a totes les 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:








Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura del Progrés (PSC-CP) ...... 5
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) ................. 5
Junts per Catalunya – Junts ............................................................................ 2
En Comú Guanyem (ECG) .............................................................................. 2
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (Cs) ..................................................... 1
Partit Popular (PP) ......................................................................................... 1
Tot per Terrassa (TxT) .................................................................................... 1

b) La Comissió Especial de Comptes tindrà el mateix repartiment de membres entre
els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència
Serveis Interns i Innovació, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
4. El decret núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre el nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor de les presidències
delegades d’àrea (BOPB de 25 de juliol de 2019), Diputats/des delegats/des de
matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, modificat parcialment pel decret
núm. 8985/19, de 26 de juliol (BOPB de 30 de juliol de 2019), resol delegar les
presidències de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial
de Comptes en favor de:
 Presidència, Serveis Interns i Innovació:
- Presidència, Sra. Pilar Díaz Romero
- Presidència suplent, Sr. Josep Arimany i Manso
 Territori i Medi Ambient:
- Presidència, Sra. Carmela Fortuny i Camarena
- Presidència suplent, Sr. Xesco Gomar Martín
 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç:
- Presidència, Sr. Jaume Collboni Cuadrado
- Presidència suplent, Sra. Eva Menor Cantador
 Cultura, Educació i Atenció a les persones:
- Presidència, Sra. Núria Parlón Gil
- Presidència suplent, Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
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 Comissió Especial de Comptes:
- Presidència, Sr. Carles Ruiz Novella
- Presidència suplent, Sra. Pilar Díaz Romero
5. Per Decret de la presidència núm. 9492/19, de 5 de setembre, es va fixar el règim
jurídic de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com la periodicitat de les
seves sessions.
6. El Ple de la corporació, en sessió de 26 de setembre de 2019 i mitjançant acord
núm. 98/19, 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 de les
diputades i dels diputats en cadascuna d’aquestes comissions.
7. La Presidència ha comunicat la modificació de la composició dels representants de
les Comissions Informatives i de Seguiment següents:
 Territori i Medi Ambient (nova denominació Infraestructures, Espais Naturals i
Acció Climàtica): Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez, en substitució de l’Il·lm. Sr.
Óscar Sierra Gaona.
 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç: Il·lm. Sr. Óscar Sierra
Gaona, en substitució de l’Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la LRBRL, 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 Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona, aquesta Presidència, d’acord amb el que disposa el decret
núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació de signatura de decrets de la
Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada ajunta de
Presidència, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar-se per assabentat de les incorporacions següents:
1. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
de Territori i Medi Ambient (nova denominació Infraestructures, Espais Naturals i
Acció Climàtica), en substitució de l’Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona.
2. Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona en la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, en substitució de
l’Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez.
Segon. Donar-se per assabentat de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta corporació, que queden
constituïdes de la manera següent:
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1. Comissió Informativa i de seguiment de Presidència, Serveis Interns i
Innovació:
Presidència:

Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero

Vocals:
a) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
3. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) JUNTS

1. Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso (president suplent)
2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

d) ECG

1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina
2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez

e) Cs

1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat

f) PP

1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez

g) TxT

1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre

2. Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient (nova
denominació Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica):
Presidència:
Vocals:

Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena

a) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Xesco Gomar Martín (president suplent)
2. Il·lm. Sr. Javier Silva Pérez
3. Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López
4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez
5. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez

b) ERC-AM

1. Il·lma. Sra. Eva Baró i Ramos
2. Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans
3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
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4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont
5. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
c) JUNTS

1. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell

d) ECG

1. Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell
2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez

e) Cs

1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano

f) PP

1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez.

g) TxT

1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre

3. Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme
i Comerç:
Presidència:

Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado

Vocals:
a) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Eva Menor Cantador (presidenta suplent)
2. Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López
3. Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona
4. Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Annabel Moreno i Nogué
3. Il·lm. Sr. Rubèn Arenas i Garcia
4. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
5. Il·lma. Sra. Olga Serra i Luque

c) JUNTS

1. Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

d) ECG

1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina
2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez

e) Cs

1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat

f) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol

g) TxT

1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre
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4. Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les
Persones:
Presidència:

Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil

Vocals:
a) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó
2. Il·lm. Sr. Alfredo Vega López
3. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez

b) ERC-AM

1. Il·lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
3. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont
5. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero

c) JUNTS

1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares (president suplent)
2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández
1. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño
2. Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet

d) ECG
e) Cs

1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano

f) PP

1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez

g) TxT

1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre

Les Comissions Informatives i de Seguiment abans assenyalades tindran per objecte
l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió
del Ple, amb referència a les matèries de la corresponent Àrea.
Tercer. Donar-se per assabentat que la Comissió Especial de Comptes, integrada
per 17 membres de ple dret, inclosa la presidència, la conformaran les diputades i els
diputats següents:
Presidència:

Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella

Vocals:
a) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero (presidenta suplent)
4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma
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b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) JUNTS

1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares
2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández

d) ECG

1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina
2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez

e) Cs

1. Il·lm. Sr. Lluis Tejedor Fabregat

f) PP

1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez

g) TxT

1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre

A la Comissió Especial de Comptes li correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels
comptes anuals de la corporació.
Quart. Les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les Comissions
Informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de Comptes seran les aprovades
pel Ple de la corporació, en la quantia i condicions que aquest hagi establert.
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 i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació General, a la
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
1.7.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2019, pel qual es proposa ratificar
íntegrament l’acord de dissolució del Consorci Institut Infància i Adolescència
de Barcelona, aprovat pel seu Consell de Govern en sessió celebrada el 30 de
juny de 2019, així com aprovar els criteris de repartiment en relació amb la
distribució dels romanents de Tresoreria fixats a la liquidació del pressupost del
referit consorci corresponent a l’exercici econòmic de 2019 i fins el cessament
de la seva activitat el 31 de maig de 2019 (Exp. núm. 2019/0017591).
“
I. Antecedents
1. El Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona (el Consorci, en
endavant), format per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la
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Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i adscrit actualment
a aquest darrer, es va crear, sota la denominació Consorci Institut d’Infància i Món
Urbà –substituïda per l’avantdita denominació en la darrera modificació estatutària,
publicada al BOPB de data 30.05.2017–, mitjançant acord plenari de data
25.05.1998, pel qual es va aprovar definitivament la constitució de l’ens, així com
els seus Estatuts.
2. Aquest ens es va crear amb l’objectiu de millorar les polítiques locals que
afavoreixen els drets dels infants i adolescents i generar coneixement sobre
aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb especial referència a
Barcelona ciutat, àrea metropolitana i província.
3. En data 29.11.2018, el Consell de Govern del Consorci va adoptar la resolució
següent:
“Primer. APROVAR l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci Institut
Infància i Adolescència de Barcelona.
Segon. NOMENAR al Sr. Josep Villarreal Moreno, Director d’Estratègia i Innovació de
l’Àrea de Drets Socials, amb efectes de 1 de gener de 2019 com a director-gerent del
consorci i facultar-lo com a òrgan liquidador del consorci en dissolució.
Tercer. FIXAR la data dels efectes de la liquidació del consorci a partir de l’última
obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista
inicialment el 31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més enllà del
31 de desembre de 2019.
Quart. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del consorci seran a càrrec
del pressupost de 2019 i que les quotes de liquidació, en el cas que correspongui, es
pagaran en funció del que està previst als Estatuts art.24”.

4. Posteriorment, el Consell de Govern del Consorci va aprovar inicialment la seva
dissolució mitjançant resolució de data 11.06.2019, el tenor literal de la qual va ser
el següent:
“I) APROVAR INICIALMENT la dissolució amb data 31 de maig de 2019 del Consorci
institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), amb el balanç final a aquesta data
aprovat en el compte general del període comprès entre l’1 de gener i 31 de maig de
2019 i el romanent de tresoreria reflectit en la liquidació del pressupost aprovat per la
Presidenta en data 11 de juny de 2019.
II) MODIFICAR el valor net dels actius cedits per acord del Consell de Govern de 9
d’abril de 2019, de tal manera que aquest valor és el de 1.591,46 €, que es correspon al
valor net a 31 de desembre de 2018 menys les amortitzacions de l’any 2019.
III) APROVAR, d’acord amb els criteris de repartiment aprovats pel Consell de Govern
del dia 9 d’abril de 2019, la següent distribució del romanent de tresoreria determinat en
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la liquidació del pressupost de 2019 vigent fins al cessament de la seva activitat el 31 de
maig de 2019:
Romanent
Tresoreria
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma

30.799,26 €
1.166,76 €
-€
-€
31.966,02 €

Comissió
bancària per
transferència
0,60 €
0,60 €
-€
-€
1,20 €

Import definitiu
a transferir
30.798,66 €
1.166,16 €
-€
-€
31.964,82 €

IV) SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant anuncis
publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament de Barcelona per un termini de 30 dies a comptar des de la publicació en el
BOPB, als efectes de presentació d’al·legacions.
V) 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 esdevindrà definitiva sense
ulterior tràmit.
VI) DONAR trasllat d’aquest acord de dissolució a les quatre entitats integrants del
Consorci als efectes de la seva ratificació pels seus òrgans competents per tal que tingui
efectes de dissolució definitiva, segons estableix l’article 23.3c dels estatuts vigents.
VII) ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, es publiqui un
anunci en el BOPB i la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la
Direcció General de l’Administració Local del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del
Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya.
VIII) 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 on consta amb
la denominació de Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. i el NIF P-5800046-D;
això com 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” on consta amb la denominacióC. Institut Infància i Adolescència de Barcelona,
C. ( IIAB). i el NIF P-5800046-D i la baixa dels diferents serveis i plataformes de gestió
administrativa de les quals el Consorci és usuari.
IX) 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.”

5. D’acord amb el punt IV) de l’avantdita resolució del Consell de Govern del Consorci
de data 11.06.2019, els acords adoptats i l’expedient de dissolució del Consorci van
ser sotmesos a informació pública durant trenta dies hàbils a comptar a partir de
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la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la
qual es produí en data 09.07.2019.
6. En data 20.09.2019, el Consorci ha comunicat a la Diputació de Barcelona, a través
d’EACAT (núm. reg. entrada E/010455-2019), el transcurs del termini d’informació
pública sense la presentació d’al·legacions, raó per la qual l’aprovació inicial de la
dissolució del Consorci esdevé definitiva i els ens consorciats han de procedir a
la seva ratificació.
II. Normativa aplicable
1. Els articles 23 i 24 dels Estatuts del Consorci Institut Infància i Adolescència de
Barcelona (BOPB 30.05.2017) disposen, respectivament, quant a la seva
dissolució i liquidació:
“Article 23. Dissolució.
a) El Consorci es dissoldrà:
1) Per acord unànime de les entitats que l'integren.
2) Per impossibilitat legal o material d'acomplir les seves finalitats.
3) Per la transformació del Consorci en un altre ens.
b) Finalitzada la liquidació del Consorci es sotmetrà a la consideració de les institucions
signatàries un informe final sobre les operacions liquidadores, degudament verificades i
auditades.
c) L'acord de dissolució l'adoptarà el Consell de Govern amb caràcter d'unanimitat. En
aquest acord es decidirà la forma en què s'hagi de procedir a la liquidació dels béns del
Consorci, i a la reversió, en el seu cas, als ens consorciats de les obres i instal·lacions
existents. L'acord de dissolució haurà de ser ratificat pels òrgans competents de les dites
entitats, administracions, universitats i organismes.
d) En cas de dissolució del Consorci o de retirada unilateral d'una de les entitats
consorciades, hi revertiran els funcionaris, institucions, béns i drets cedits a títol de
simple adscripció i que mantinguin la titularitat de l'administració afectada.”
“Article 24. Liquidació del Consorci.
a) La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, serà causa
de dissolució que les finalitats del consorci s'hagin complert.
b) El màxim òrgan de govern del Consorci al adoptar l'acord de dissolució haurà de
nomenar un liquidador. Si hi ha manca d'acord, el liquidador serà l'administrador del
Consorci.
c) El liquidador calcularà la cuota de liquidació que correspongui a cada membre del
Consorci de conformitat amb allò previst en els estatuts. Si no estigués previst en els
estatuts, es calcularà l'esmentada quota d'acord amb la participació que li correspongui
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en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el
criteri de repartiment serà l'establert als estatuts.
d) A falta de previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix,
com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no hagués
realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació
en els ingressos que en el seu cas, hagués rebut durant el temps que va estar al
Consorci.
e) S'acordarà pel Consorci la forma i les condicions en que tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en el supòsit en que resulti positiva.
f) Les entitats consorciades podrà acordar, amb la majoria que s'estableixi en els
estatuts, o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d'actius i passius
a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de
l'activitat i arribar als objectius del Consorci que es liquida.
g) El saldo que pogués existir després de procedir a la liquidació del Consorci
correspondrà a les entitats consorciades en proporció a les aportacions realitzades.
h) En cas de dissolució o de retirada unilateral de les institucions que integrin el Consorci
cada una de les entitats respon a les aportacions compromeses puntualment o les
previstes al darrer pressupost aprovat.
i) Així mateix, la dissolució del Consorci o la retirada d'una de les institucions
consorciades no significa la desaparició de la responsabilitat subsidiària en relació als
deures contrets i al dèficit acumulat en el moment de la dissolució o retirada.”

2. 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.
3. 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.
4. Al seu torn, els articles 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 313.2 del ROAS requereixen el vot favorable de la majoria
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absoluta del nombre legal de membres de la corporació per acordar la creació,
modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives.
5. 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 Refós 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 de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci Institut Infància i
Adolescència de Barcelona, aprovat inicialment pel seu Consell de Govern, en
sessió celebrada l’11 de juny de 2019, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions
en el termini dels 30 dies hàbils següents a la seva publicació en el BOPB de data
09.07.2019, el text del qual és el següent:
“I) APROVAR INICIALMENT la dissolució amb data 31 de maig de 2019 del Consorci
institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), amb el balanç final a aquesta data
aprovat en el compte general del període comprès entre l’1 de gener i 31 de maig de 2019 i
el romanent de tresoreria reflectit en la liquidació del pressupost aprovat per la Presidenta
en data 11 de juny de 2019.
II) MODIFICAR el valor net dels actius cedits per acord del Consell de Govern de 9 d’abril
de 2019, de tal manera que aquest valor és el de 1.591,46 €, que es correspon al valor net a
31 de desembre de 2018 menys les amortitzacions de l’any 2019.
III) APROVAR, d’acord amb els criteris de repartiment aprovats pel Consell de Govern del
dia 9 d’abril de 2019, la següent distribució del romanent de tresoreria determinat en la
liquidació del pressupost de 2019 vigent fins al cessament de la seva activitat el 31 de maig
de 2019:
Romanent
Tresoreria
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma

30.799,26 €
1.166,76 €
-€
-€
31.966,02 €

Comissió
bancària per
transferència
0,60 €
0,60 €
-€
-€
1,20 €

Import definitiu
a transferir
30.798,66 €
1.166,16 €
-€
-€
31.964,82 €

IV) SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant anuncis
publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament de Barcelona per un termini de 30 dies a comptar des de la publicació en el
BOPB, als efectes de presentació d’al·legacions.
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V) 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 esdevindrà definitiva sense
ulterior tràmit.
VI) DONAR trasllat d’aquest acord de dissolució a les quatre entitats integrants del Consorci
als efectes de la seva ratificació pels seus òrgans competents per tal que tingui efectes de
dissolució definitiva, segons estableix l’article 23.3c dels estatuts vigents.
VII) ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, es publiqui un
anunci en el BOPB i la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la
Direcció General de l’Administració Local del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del
Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya.
VIII) 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 on consta amb la
denominació de Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. i el NIF P-5800046-D; això
com 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” on consta amb la denominacióC. Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. (
IIAB). i el NIF P-5800046-D i la baixa dels diferents serveis i plataformes de gestió
administrativa de les quals el Consorci és usuari.
IX) 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.”

Segon.- FACULTAR indistintament la Presidència de la Corporació i la Presidència
Delegada de l’Àrea Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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, per al seu
coneixement i als efectes legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 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: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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1.8.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2019, pel qual es proposa la incorporació
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, així com la modificació dels Estatuts reguladors del mateix, i
classificar l’esmentat consorci al grup 2 de les entitats vinculades o dependents
de la Diputació de Barcelona, en el benentès que el mateix continua adscrit al
sector públic de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0017593).
“
I. ANTECEDENTS
1. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat –el Consorci, en endavant– es va
constituir formalment el 26 de juny de 1998 (BOPB 10.04.98) amb l'objecte
d'ordenar, gestionar i desenvolupar l'espai agrari definit pel Pla especial de
protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com de promocionar
els instruments de cooperació que garanteixin la participació, el debat i la
col·laboració de totes les entitats i agents socials implicats en el marc d'aquest
objecte.
2. El Consorci està integrat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i la Unió de Pagesos com a entitats promotores, conjuntament amb
els ajuntaments de Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant
Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de
Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat,
Castelldefels, Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les competències
en agricultura i acció rural.
3. Actualment, el Consorci es troba adscrit al sector públic de la Diputació de
Barcelona (art. 1.4 Estatuts), classificat com a Grup 3 mitjançant l’acord del Ple
adoptat en sessió de data 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), modificat pels acords
del Ple adoptats en sessions de data 20 de novembre de 2014 (AP 152/14), 31 de
març de 2016 (AP 43 /16) i 28 de febrer de 2019 (AP 17/19), en base al que
aleshores constituïa el seu volum o xifra de negoci (774.663,04 €) i el seu nombre
de treballadors (5).
4. Amb vista a adaptar els Estatuts del Consorci a les exigències de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL), es va procedir a la seva modificació, la qual va ser
aprovada inicialment pel Consell Plenari del Consorci en sessió de data 21 d’abril
de 2015 i definitivament per aquest mateix òrgan en sessió de data 12 de novembre
de 2015 –amb una correcció posterior de sengles erros materials d’ambdós acords
que es va operar per acord del Consell Plenari adoptat en sessió de 3 de novembre
de 2016–, ratificada pel Ple de la Diputació de Barcelona –mitjançant acord adoptat
en sessió de data 14 de maig de 2015 (AP 102/15)– i per la resta d’ens consorciats,
i publicada al BOPB de data 26.04.17.
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5. En data de 30 de Maig de 2017 la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) va adoptar l’acord següent:
“SOL·LICITAR al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat l’acceptació de la
incorporació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a membre del Consorci i
modificació dels Estatuts en allò que sigui necessari.
Un cop rebuda la conformitat, s’elevarà al Consell Metropolità l’acord d’aprovació dels
Estatuts, de l’aportació econòmica i de la designació dels representants metropolitans en
els òrgans de govern.”

6. El Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en sessió
celebrada el 7 de novembre de 2017, va aprovar, d’acord amb la competència
atribuïda per l’article 10.18 a) dels seus Estatuts i amb la majoria legal prevista a
l’article 313.2 del ROAS, els acords següents:
“Primer.- ACCEPTAR la sol·licitud de I‘Àrea Metropolitana per a la seva
incorporació al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, condicionada a
l'aprovació del conveni que reguli les condicions d'integració i l'aportació
econòmica de I'AMB, així com la conseqüent modificació estatutària.
Segon.- INICIAR els tràmits per la signatura d'un conveni amb I‘Àrea Metropolitana, on
s'especificaran, les condicions d'integració, l'aportació econòmica i iniciar els tràmits per
la modificació estatutària”.

7. Conseqüentment, en data 9 d’abril de 2019, el Consell Plenari del Consorci va
adoptar, entre d’altres, els acords d’aprovació del conveni d’adhesió de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al Consorci i d’aprovació inicial i sotmetiment a
informació pública de la modificació dels seus Estatuts, publicats al BOPB de
data 18.04.2019, l’acreditació dels quals consta a l’expedient.
8. La modificació dels Estatuts del Consorci afecta el Preàmbul, els articles 1.2, 1.4, 9,
10.23, 12, 15 i la Disposició Final, en els termes següents:
 Preàmbul
S’actualitzen els antecedents normatius fent esment a les disposicions de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques,
es fa referència a la darrera reforma estatutària operada (BOBP 26.04.2017) i
es motiva la present sota la necessitat d’acollir la petició d’incorporació de
l’Àrea Metropolitana al Consorci.
 Article 1
Apartat 2n in fine: S’afegeix l’AMB com a ens que forma part del Consorci.
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Apartat 4t: És objecte d’una modificació en la qual:
a) Es suprimeix la referència a la classificació per no comprometre així
possibles variacions en el futur; conseqüentment, la classificació haurà
d’adoptar-se pel Ple de la Diputació de Barcelona, que és l’única exigència
continguda a la disposició addicional 12ª, apartat 2, de la LBRL, sense
consignar-ho als Estatuts.
b) Es substitueix la referència a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, per la referència a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de
les administracions públiques.
 Article 9
Apartat 2n, paràgraf 1r: Com a conseqüència de la incorporació de l’AMB al
Consorci, es modifica el nombre d’integrants del seu Consell Plenari, que
passarà a estar integrat per 19 membres –en lloc dels 18 anteriors–, 1 per
cadascuna de les 19 entitats consorciades.
Apartat 2n, paràgraf 2n: S’atribueixen 3 vots al representant de l’AMB en el
Consell Plenari del Consorci –al igual que a cadascun dels representants de
la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Unió de
Pagesos i la Generalitat de Catalunya, i a diferència de cadascun dels
ajuntaments integrants del Consorci, als quals els correspon 1 vot a
cadascun–.
 Articles 10.23 i 12
Com a conseqüència de la incorporació de l’AMB, s’amplia el nombre de
vicepresidències a quatre i es permet que les persones titulars de la
Presidència del Consorci i de les Vicepresidències puguin ser representants
de l’AMB.
 Article 15
Es modifica la composició de la Comissió Executiva, la qual passa a estar
integrada per un total d’11 membres, els quals corresponen 2 a la Diputació
de Barcelona, 2 al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 1 a la Generalitat de
Catalunya, 2 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2 a la Unió de Pagesos i 2
als municipis consorciats.
 Disposició final
Es suprimeix la referència a la celebració de les eleccions locals de 24 de
maig de 2015 com a esdeveniment que determina que es faci efectiva la
composició del Consell General.
9.

La incorporació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci, un cop
formalitzada definitivament, comportarà una variació del total de la seva xifra de
negoci, tot mantenint el mateix nombre de treballadors. Concretament, la seva
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xifra de negoci passarà de 936.869,70€ (pressupost 2019) a 1.209.094,60€
(projecció pressupost 2020). Aquest fet determinarà que l’administració
d’adscripció del Consorci, la Diputació de Barcelona, hagi de modificar la
classificació de l’ens, passant del grup 3 al 2, en base als criteris establerts a la
Disposició Addicional 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LBRL) i en l’acord del Ple de la corporació adoptat en sessió de
data 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), modificat pels acords del Ple adoptats en
sessions de data 20 de novembre de 2014 (AP 152/14), 31 de març de 2016 (AP
43/16) i 28 de febrer de 2019 (AP 17/19). Altrament, aquest increment
pressupostari i classificació en el grup 2 ha de permetre que la Junta de Govern
passi de 9 a 11 membres, i incloure així els dos representants de l’AMB.
10. En data 3 de juny de 2019 va finalitzar l’avantdit termini d’informació pública de la
modificació dels Estatuts del Consorci sense que es formulessin al·legacions,
reclamacions o suggeriments en relació amb l’acord d’aprovació inicial de
modificació, raó per la qual el referit acord d’aprovació inicial –apartat cinquè de la
seva part dispositiva– ha esdevingut definitiu sense necessitat de cap tràmit
ulterior, i és, per tant, procedent, la ratificació dels Estatuts per part de tots els ens
consorciats, així com la incorporació de l’AMB al Consorci.
II. 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. La competència per a l’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci correspon al 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.
3. En relació amb el règim d’adscripció dels consorcis, l’article 120 de la LRJSP
disposa:
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“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.
b. Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans
executius.
c. Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal
directiu.
d. Disposi de més control sobre l’activitat del consorci a causa d’una normativa
especial.
e. Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de
govern.
f. Financi en més d’un cinquanta per cent o, si no, en una mesura més gran
l’activitat duta a terme pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del
fons patrimonial com el finançament concedit cada any.
g. Tingui el percentatge més gran de participació en el fons patrimonial.
h. Tingui un nombre d’habitants o una extensió territorial més grans depenent de si
els fins definits a l’estatut estan orientats a la prestació de serveis a les persones
o al desenvolupament d’actuacions sobre el territori.
3. En el supòsit que participin en el consorci entitats privades, el consorci no ha de tenir
ànim de lucre i ha d’estar adscrit a l’Administració pública que resulti d’acord amb els
criteris que estableix l’apartat anterior.
4. 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”.

4. Els apartats 2n i 4t de la Disposició Addicional 12ª de la LBRL, quant a la
classificació de les entitats vinculades o dependents, disposen, respectivament:
“2. Correspon al ple de la corporació local la classificació de les entitats vinculades
o que en depenen que integrin el sector públic local, en tres grups, atenent les
característiques següents: volum o xifra de negoci, nombre de treballadors, necessitat o
no de finançament públic, volum d’inversió i característiques del sector en què duu a
terme la seva activitat.
Aquesta classificació determina el nivell en què l’entitat se situa als efectes de:
a) Nombre màxim de membres del consell d’administració i dels òrgans superiors de
govern o administració de les entitats, si s’escau.
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b) Estructura organitzativa, amb fixació del nombre mínim i màxim de directius, així com
la quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim del
complement de lloc i variable”.
“4. El nombre màxim de membres del consell d’administració i òrgans superiors de
govern o administració d’aquestes entitats no pot excedir:
a) Els 15 membres a les entitats del grup 1.
b) Els 12 membres a les entitats del grup 2.
c) Els 9 membres a les entitats del grup 3”.

5. En aplicació d’aquesta Disposició Addicional 12ª de la LBRL, per acord del Ple de la
corporació adoptat en sessió de data 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), es
classificà el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat en el Grup 3 de les
entitats vinculades o dependents de la Diputació de Barcelona, en els termes
següents:
“4. Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, d’acord amb els criteris següents:
Volum o xifra de
negoci

Nombre de
treballadors

774.663,04 €

5

”.
6. Altrament, l’article 1.5 dels Estatuts del Consorci disposa:
“Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats
d'interès comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats
d'interès públic concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin, si
així ho acorda el Consell Plenari, a fer aportacions regulars per al seu funcionament.
La incorporació de nous membres requerirà l'acord de l'òrgan de govern que tingui
atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus
estatuts, i l'acord favorable del Consorci i de totes les entitats consorciades.
Si el Consell Plenari General ha considera necessari, la incorporació de nous membres
al Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on s'especificaran les
condicions d'integració, les aportacions econòmiques i l'acceptació dels presents
Estatuts”.

7.

En aplicació dels criteris exposats de l’article 120.2 de la LRJSP, procedeix
mantenir l’adscripció del Consorci al sector públic de la Diputació de
Barcelona, ja que, en no resultar d’aplicació els criteris de preferència
d’adscripció de les lletres a), b), c) d) i e) de l’article esmentat, aquesta corporació
continua acomplint el criteri de la lletra f), referent a la major aportació al
finançament del Consorci (842.067,51€, segons la projecció dels pressupostos de
2020).
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8.

La incorporació al Consorci de l’AMB implica un augment del seu volum o xifra de
negoci a 1.209.094,60 €, segons la projecció dels pressupostos de 2020, raó per
la qual és necessari que l’ens d’adscripció, la Diputació de Barcelona,
modifiqui la classificació d’aquest, en base a les previsions de l’avantdita
Disposició Addicional 12ª de la LBRL i de l’acord del Ple de la corporació adoptat
en sessió de data 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), modificat pels acords del Ple
adoptats en sessions de data 20 de novembre de 2014 (AP 152/14), 31 de març
de 2016 (AP 43 /16) i 28 de febrer de 2019 (AP 17/19).

9.

Congruentment amb les disposicions normatives i corporatives exposades en
l’apartat anterior, el Consorci passarà d’estar classificat en el Grup 3 a estar
classificat en el Grup 2 de les entitats vinculades o dependents de la Diputació de
Barcelona, amb les consegüents repercussions quant al nombre màxim de
membres de la seva Comissió Executiva, que passarà de poder estar integrada
per un màxim de 9 membres a 11 membres, per sota, per tant, del màxim de 12
membres fixat per la Disposició Addicional 12ª.4.b) de la LBRL. Nova classificació
aquesta que comporta la modificació del punt 4 de l’apartat Primer.C) de la part
dispositiva de l’acord del Ple de la corporació adoptat en sessió de data 30
d’octubre de 2014 (AP 135/14), abans esmentat.

10. Les modificacions proposades al text dels Estatuts del Consorci (BOPB
18.04.2019) s’adeqüen a la legalitat vigent i contribueixen a millorar el seu
funcionament i organització, es concreten les competències dels seus òrgans de
govern, administració i participació, i es defineixen amb claredat el règims de les
aportacions dels ens consorciats i el del seu personal.
11. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació
de Barcelona, l’informe previ, preceptiu i no vinculant 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, i dels articles 3.3.c) i
3.3.d).1, i 4.b.5, respectivament, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
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 incorporació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i la modificació dels Estatuts d’aquest ens,
aprovada inicialment pel Consell Plenari del Consorci en data 9 d’abril de 2019,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 d’abril de 2019 i
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elevada a definitiva en data 4 de juny de 2019 davant l’absència d’al·legacions,
reclamacions o suggeriments, que afecta el Preàmbul, els articles 1, 9, 10.23, 12, 15 i
la Disposició final, i de resultes de la qual el text dels Estatuts queda fixat en els
termes següents:
“ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
ÍNDEX
Preàmbul.
Títol I. DISPOSICIONS GENERALS.
Art. 1 Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica.
Art. 2 Denominació.
Art. 3 Domicili I centre gestor.
Art. 4 Finalitats I serveis.
Títol II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL.
Art. 5 Àmbit territorial.
Art. 6 Funcions.
Art. 7 Durada.
Títol III. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ.
Art. 8 Òrgans del Consorci.
Art. 9 El Consell Plenari. Naturalesa i composició.
Art. 10 Competències del Consell Plenari.
Art. 11 Sessions del Consell Plenari.
Art. 12 La Presidència i les Vicepresidències.
Art. 13 Competències de la Presidència.
Art. 14 La Comissió Executiva.
Art. 15 Composició de la Comissió Executiva.
Art. 16 Sessions de la Comissió Executiva.
Art. 17 La Gerència.
Art. 18 Funcions de la Gerència.
Art. 19 El Consell Agrari.
Art. 20 Secretaria i Intervenció.
Art. 21 Règim de sessions.
Art. 22 Personal.
Títol IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER.
Art. 23 Règim econòmic.
Art. 24 Patrimoni del Consorci. Art. 25 Recursos del Consorci.
Art. 26 Aportacions dels ens consorciats. Art. 27 Elaboració del pressupost.
Art. 28 Comptabilitat del Consorci. Art. 29 Els béns del Consorci.
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Títol V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.
Art. 30 Separació.
Art. 31 Dissolució.
Art. 32 Procediment i efectes de la dissolució.
Títol VI. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ.
Art. 33 Procediment de modificació dels estatuts.
Art. 34 Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci.
DISPOSICIÓ FINAL.
PREÀMBUL
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, on el desenvolupament de l'activitat agrària, de la
funció ambiental i de l'ús social es compatibilitzen amb la preservació dels recursos
naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni cultural.
El Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat en
sessions de data 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004 de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, i publicada la seva aprovació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4.216 de 10 de setembre de 2004, pàgines 16582-92, és
l'instrument jurídic administratiu que regula les activitats econòmiques compatibles amb
la preservació dels recursos naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni cultural, raó per la
qual delimita l'àmbit del Parc, ordena els usos agraris, de lleure i urbanístics, la creació
d'infraestructures i serveis generals i fixa els instruments de gestió.
En data 5 de març de 2015 es va aprovar definitivament la Revisió del pla especial de
protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, i es va publicar el DOGC núm. 6959
de 18 de setembre de 2015.
En data 14 d’abril de 2015 es va aprovar definitivament la Modificació del Pla General
Metropolità a l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i es va publicar el DOGC núm.
6959 de 18 de setembre de 2015.
En data 12 de Gener de 2016 es va aprovar el Pla Director Urbanístic d’Àmbits d’Activitat
Econòmica del Delta del Llobregat, als termes municipals de Gavà, Sant Boi de Llobregat
i Viladecans. En l’article 16 de les normes urbanístiques del Pla Director Urbanístic en el
que es regula la zona de rústic protegit de valor agrícola (Clau 24) estableix que “Els sòls
situats en els àmbit de Remolar/Filipines i de l’Antic Híper que es qualifiquen amb
aquesta zona s’han de considerar a tots els efectes incorporats al parc agrari.”
El Pla de Gestió i Desenvolupament, aprovat definitivament pel Consell Plenari del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat en sessió de 5 de juny de 2002, defineix el
marc general d'actuació per consolidar i desenvolupar la base territorial, impulsant
programes específics per preservar els valors i desenvolupar les funcions de l'espai
agrari en el marc d'una agricultura que tendeixi cap a la sostenibilitat, integrada en el
territori i en harmonia amb el medi natural.
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El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'ens gestor del Pla Especial i ha de
vetllar pel compliment de les seves normatives, i pels objectius específics i les mesures
del Pla de Gestió i Desenvolupament, tenint present que el Parc Agrari del Baix Llobregat
és un agroecosistema fràgil, com tots els ecosistemes mediterranis, i sobre el qual cal
establir mecanismes que facin possible la seva conservació així com poder desenvolupar
l'activitat que li és pròpia, l'agrària, sense oblidar les seves funcions ambientals i socials.
El Consorci es va constituir formalment en Sessió Plenària de tots els seus membres el
26 de juny de 1998, previ haver- se aprovat per tots els ens integrants la constitució de
l'ens i els seus estatuts, que van ser publicats el 10 d'abril de 1998 al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. En data 3.11.2007 es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona una modificació estatutària motivada per la incorporació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i
també per l'adaptació a les previsions de la normativa urbanística derivades de
l'aprovació del Pla Especial i a les modificacions legislatives de règim local concernents
al Parc.
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, va incidir
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 de la avui
derogada 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 afegí una nova Disposició addicional vintena a la
LRJAPC que establí, entre d'altres, l'obligatorietat de fixar estatutàriament l'Administració
pública a la qual s’adscriu cada Consorci, d'acord amb els criteris fixats a la pròpia
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, així com d'altres requeriments quant al
seu règim orgànic, funcional i financer, prescripcions aquestes que es van plasmar en la
regulació dels consorcis continguda en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de
les administracions públiques (art. 118 a 127 i disposició addicional 10a).
Fruit de la necessitat d’adaptació a les modificacions normatives esmentades, a les quals
caldria afegir les introduïdes per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorporà diverses
previsions referides al dret de separació i dissolució dels consorcis, va tenir lloc una altra
modificació estatutària, que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 26.04.2017.
D’altra banda, en data 30 de maig de 2017, la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) va acordar sol·licitar al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
l’acceptació de la incorporació d’aquest ens com a membre del Consorci, petició aquesta
que, previs els acords i els tràmits pertinents, ha estat acceptada pel Consorci i les
entitats que l’integren.
Conseqüentment, l’ampliació de la composició dels membres del Consorci exigeix una
modificació dels seus Estatuts, operada la qual aquest passa a estar integrat, a més de
per la incorporada Área Metropolitana de Barcelona, per la Diputació de Barcelona, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos, com entitats promotores,
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conjuntament amb els ajuntaments de El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat,
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant
Vicenç dels Horts, Pallejà i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament que
tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica.
1. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic de caràcter
local i voluntari l'objecte del qual és l'ordenació, gestió i desenvolupament integrals de
l'espai agrari definit pel Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix
Llobregat, així com la promoció dels instruments de cooperació que garanteixi la
participació, el debat i la col·laboració de totes les entitats i agents socials implicats en
el marc d'aquest objecte.
2. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (en endavant, "el Consorci") està
integrat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la
Unió de Pagesos com a entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments de
Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Viladecans i
Gavà, la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Generalitat de
Catalunya que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
3. El Consorci, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de
Catalunya, té naturalesa institucional administrativa i associativa, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment de les seves finalitats i
gestionar serveis i activitats d'interès local o comú, pel compliment de les seves
finalitats generals de conformitat amb els articles dels presents Estatuts.
El Consorci, en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats
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.
4. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, d'acord amb
les previsions de l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques.
5. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats
d'interès comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats
d'interès públic concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es
comprometin, si així ho acorda el Consell Plenari, a fer aportacions regulars per al seu
funcionament.
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La incorporació de nous membres requerirà l'acord de l'òrgan de govern que tingui
atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus
estatuts, i l'acord favorable del Consorci i de totes les entitats consorciades.
Si el Consell Plenari General ho considera necessari, la incorporació de nous membres
al Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on s'especificaran les
condicions d'integració, les aportacions econòmiques i l'acceptació dels presents
Estatuts.
Article 2. Denominació.
L'entitat consorciada té el nom de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Article 3. Domicili i centre gestor.
1. El Consorci té el seu domicili a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el
centre gestor a la Masia de Can Comas en el terme municipal de El Prat de Llobregat,
i se'n podran establir delegacions en altres municipis de l'àmbit de gestió del
Consorci, per a la millor consecució de les seves finalitats.
2. El Consell Plenari podrà modificar el domicili del Consorci, cosa que notificarà a tots
els ens consorciats i farà pública a través del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
i d'un diari de gran difusió, i comunicarà, alhora, a les Administracions estatal i
autonòmica.
Article 4. Finalitats i serveis.
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:
a) Gestionar el Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el
territori del Parc.
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del
Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l'espai
natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i
accions de protecció del Parc de possibles agressions.
f) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense
finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la
utilització.
i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d'altres
institucions públiques o privades.
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o
encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats
que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts
anteriors.
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TÍTOL II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL.
Article 5. Àmbit territorial.
1. El Consorci té com a àmbit territorial l'àrea delimitada pel Pla Especial de Protecció i
Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
2. Aquest àmbit podrà ser alterat a proposta dels propis ens consorciats, com a mesura
per a incorporar altres municipis dins el Consorci, prèvia tramitació i aprovació d'una
modificació puntual dels límits del Parc Agrari descrits en el Pla especial de protecció i
millora.
Les actuacions del Consorci dins el seu àmbit funcional poden estendre's més enllà del
seu àmbit territorial a petició de l'Ajuntament interessat i previ acord de l'òrgan competent
del Consorci.
Article 6. Funcions.
El Consorci realitzarà, per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article 4, les
funcions següents:
1.

Redactar i/o promoure estudis, plans, cartes i informes relatius al Parc agrari,
catàlegs d'edificis o monuments d'especial protecció així com catàlegs de
protecció de patrimoni natural i del paisatge.

2.

Gestió del Pla especial de protecció i millora vigent.

3.

Assessorament i ajuda tècnica necessària als membres del Consorci.

4.

Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris al Parc agrari, així com
l'arranjament d'infraestructures.

5.

Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents,
àdhuc els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis
del Parc agrari.

6.

Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent, podent emetre
informes i dictàmens, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació
d'iniciativa pública o privada que afecti l'àmbit d'actuació del requeriment, si
s'escau, a l'administració competent pel compliment de les prescripcions recollides
en l'informe o dictamen.

7.

Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en
tot el que faci referència al Parc Agrari.

8.

L'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina urbanística
dins l'àmbit del Parc agrari, prèvia delegació si s'escau, dels membres consorciats,
així com la formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada gestió segons
preveu la legislació vigent.
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9.

Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors agraris i naturals i accions
de protecció i millora del Parc agrari.

10. Impulsar accions de foment de les activitats agràries orientades a la seva
modernització i adaptació a les exigències agroambientals així com a la millora de la
renda agrària.
11. Establir i potenciar vincles de cooperació amb institucions i entitats associatives
públiques o privades, tant locals com internacionals, que tinguin com objectius la
preservació, desenvolupament, custòdia i/o gestió d'espais agraris, en especial
periurbans.
12. Totes les que estiguin, directa o indirectament, relacionades amb les funcions
mencionades anteriorment i d'acord amb els òrgans gestors.
Article 7. Durada.
La durada del Consorci és indefinida.
TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ
Article 8. Òrgans dels Consorci.
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són:
1.
2.
3.
4.
5.

El Consell Plenari.
La Presidència i tres Vicepresidències.
La Comissió Executiva.
La Gerència.
El Consell Agrari.

Article 9. El Consell Plenari. Naturalesa i composició.
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. Els seus
integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern. En cap cas
seran nomenats com a representants persones no electes en el cas dels ens locals.
2. El Consell Plenari està integrat per 19 membres, 1 per cadascuna de les 19 entitats
consorciades:
–
–
–
–
–
–

Diputació de Barcelona.
Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Unió de Pagesos.
Generalitat de Catalunya.
Àrea Metropolitana de Barcelona.
14 Ajuntaments:
• Castelldefels.
• Cornellà de Llobregat.
• El Papiol.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Prat de Llobregat.
Gavà.
L'Hospitalet de Llobregat.
Molins de Rei.
Pallejà.
Sant Boi de Llobregat.
Sant Feliu de Llobregat.
Sant Joan Despí.
Sant Vicenç dels Horts.
Santa Coloma de Cervelló.
Viladecans.

Els representants de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Unió de Pagesos, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya tindran 3 vots cadascun i la resta de membres tindrà 1 vot cadascun.
3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en
representació seva.
4. L'assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és indelegable.
5. Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari, cessés del seu càrrec o lloc
dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu
càrrec en els òrgans del Consorci, anul·lant la seva representació i podrà, en aquest
cas, l'organisme a on pertany, anomenar-ne una altre que la substitueixi. De la
mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència i dimissió d'un
membre del Consell Plenari.
6. A petició d'algun dels membres consorciats, el Consell podrà convocar, si ho
considera oportú, a més dels membres que l'integren, uns altres representants amb
veu però sense vot, que tindran la consideració de convidats, per tractar temàtiques
concretes.
Article 10. Competències del Consell Plenari. Són competències del Consell Plenari:
1.
2.
3.
4.

Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci.
Aprovar i modificar els Estatuts.
Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general.
Aprovar el pressupost anual del Consorci, i també les seves modificacions i
liquidacions així com la plantilla del personal i les bases reguladores de les
subvencions.
5. Censurar i aprovar els comptes.
6. Disposar i alienar bens i drets del Consorci.
7. Adquirir béns immobles.
8. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats.
9. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes
per altres Administracions públiques diferents de les consorciades.
10. Aprovar la relació de llocs de treball.
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11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la
seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del
Consorci.
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes,
si escau, dels serveis que es prestin.
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos
ordinaris del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis.
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres
Administracions o institucions públiques.
17. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en
els termes previstos a la legislació vigent.
18. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:
a) La integració de noves entitats i la separació dels membres del Consorci.
b) La modificació dels Estatuts.
c) La dissolució i liquidació del propi Consorci.
19. Aprovar la tramitació de la revisió o modificacions puntuals del Pla Especial de
protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
20. Aprovar la tramitació i la redacció, revisió i/o modificació puntual de les
Ordenances del Parc Agrari del Baix Llobregat.
21. Aprovar els Plans de gestió i desenvolupament i els Plans i Programes previstos
en el Pla especial de preservació i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
22. Aprovar el Pla d'actuacions biennal que desenvolupa el Pla de gestió i
desenvolupament i la memòria de gestió anual.
23. Escollir i nomenar les persones titulars de la Presidència i de les
Vicepresidències, d'entre els membres de les entitats promotores del Consorci, el
Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les
competències en agricultura i acció rural i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
24. Rebre compte del nomenament, per part de la Presidència, del càrrec de
Gerent/a del Consorci del Parc Agrari.
25. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses
pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.
Article 11. Sessions del Consell Plenari.
1. El Consell Plenari es reunirà com a mínim dues vegades a l'any, en sessió ordinària.
En sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria
per la Presidència o bé, quan ho proposin la tercera part dels seus membres.
2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels ens
consorciats.
3. La Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres del Consell
Plenari, com a mínim amb una setmana d'antelació. En la corresponent convocatòria
de les sessions, la Presidència assenyalarà la data, ('hora, el lloc i l'ordre dels temes
a tractar en la mateixa, aixecant-ne la Secretaria l'acta corresponent.
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4. El Consell Plenari s'entendrà vàlidament constituït amb la presència, en primera
convocatòria, d'un terç dels seus membres, i, en segona convocatòria, pels membres
presents, que en cap cas no podrà ser inferior a tres membres.
5. L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat si el
Consell Plenari ho acorda per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta,
o d'una quarta part dels membres.
6. En cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió del Consell
Plenari, podrà tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels
assumptes que havien estat inclosos a l'ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades
les raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera
oportú, exerceixi les competències del Consell Plenari, al qual se'n donarà compte, a
la següent sessió que celebri, a l'efecte de ratificació.
7. A les sessions de l'òrgan hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que
exerceixen els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat,
la Gerència i la Direcció.
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres persones del Consorci o
persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot,
que informaran o assessoraran al Consell Plenari sobre els assumptes per als quals
es requereixi la seva presència.
8. En tot el que no s'oposi als presents Estatuts, el seu règim de funcionament
s'acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals.
Article 12. La Presidència i les Vicepresidències.
1. Les persones titulars de la Presidència del Consorci, que ho serà dels seus òrgans
col·legiats, i les de la Vicepresidència primera, segona, tercera i quarta seran
escollides entre els membres de les tres entitats promotores del Consorci, el
Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les competències en
agricultura i acció rural i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
2. La Vicepresidència primera substituirà la Presidència en els casos d'absència, vacant
o malaltia, en les competències d'aquesta, a l'igual que la Vicepresidència segona
respecte de la Vicepresidència primera, la Vicepresidència tercera respecte de la
Vicepresidència segona i la Vicepresidència quarta respecte de la Vicepresidència
tercera.
Article 13. Competències de la Presidència.
Són competències de la Presidència:
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de
les finalitats del Consorci.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell Plenari, de la
Comissió Executiva i del Consell Agrari, dirigir-ne les deliberacions i decidir els
empats amb vot de qualitat.
Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys,
sempre que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
pressupost del Consorci.
Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos
ordinaris del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries.
Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell Plenari i a la
Comissió Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent
reunió d'aquests òrgans col·legiats, per a la seva ratificació.
Nomenar la persona titular de la Gerència, nomenament del qual en donarà compte
al Consell Plenari.
Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la imposició de
sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la
proposta a l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit,
donant-ne compte al Consell Plenari en la primera sessió que tingui lloc.
En matèria de personal, també:
a) Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d'acord amb les previsions
estatutàries.
b) Resoldre els expedients d'incompatibilitats.
Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci, i, a aquest
efectes judicials, administratius i representatius, comparèixer sense necessitat de
poder previ davant iota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o
jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques, privades, físiques i
jurídiques.
En casos d'urgència, l'exercici d'accions judicials o administratives en matèries del
Consell Plenari.
Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci.
Elevar al Consell Plenari el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, que
inclouen la memòria que l'ha d'acompanyar.
Aprovar la liquidació del pressupost i l'establiment de preus públics.
Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i la gestió del
pressupost.
Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
Elaborar l'ordre del dia de les reunions del Consell Plenari i de la Comissió
Executiva.
Publicar, executar i fer complir els acords del Consell Plenari i de la Comissió
Executiva, i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
Les que li siguin delegades pel Consell Plenari o per la Comissió Executiva.
Les competències no atribuïdes a la resta d'òrgans.
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23. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.
Article 14. La Comissió Executiva.
1. La Comissió Executiva és un òrgan operatiu, l'objecte del qual és fer el seguiment i
establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en el Consell
Plenari.
2. Les seves competències seran l'aprovació de projectes i inversions i la contractació
d'obres, serveis, subministraments, consultoria i assistència tècnica, així com aquelles
competències que expressament li siguin delegades pel Consell Plenari del Consorci
o la Presidència.
Mitjançant aquests Estatuts, s'atorguen a la Comissió Executiva les competències
específiques següents:
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases, d'acord amb la plantilla i
pressupost aprovats.
b) L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.
c) La contractació del personal laboral.
d) L'aprovació de convenis interadministratius o amb associacions i entitats sense
ànim de lucre, sempre que el seu contingut no faci referència a matèries no
delegables o no delegades.
e) L'aprovació dels expedients de modificació de crèdits.
f) La sol·licitud i acceptació de subvencions.
g) La convocatòria de subvencions i les seves bases reguladores.
3. En qualsevol cas, la Comissió Executiva, si així ho considera oportú, podrà delegar en
la Gerència en els límits que consideri oportuns, aquelles competències pròpies.
Article 15. Composició de la Comissió Executiva.
1. La Comissió Executiva es formarà a proposta de la Presidència i amb l'aprovació del
Consell Plenari.
2. La Comissió Executiva està integrada per 11 membres, d’acord amb la distribució
següent: 2 membres de la Diputació de Barcelona, 2 del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, 1 membre de la Generalitat de Catalunya, 2 de la Unió de Pagesos, 2 de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 2 membres dels municipis consorciats.
3. L'assistència a la Comissió Executiva té caràcter personal i el vot és indelegable.
Article 16. Sessions de la Comissió Executiva.
1. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat trimestral per
tractar els assumptes de la seva competència.
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2. Les sessions de la Comissió Executiva es tramiten per la Secretaria i es convoquen
per ordre de la Presidència; les convocatòries de la reunió s'enviaran als seus
membres amb una setmana d'antelació com a mínim. En la corresponent
convocatòria de cada sessió, la Secretaria assenyalarà la data, l'hora, el lloc i l'ordre
dels temes a tractar-hi, i, després de la seva celebració, n'aixecarà l'acta
corresponent.
3. La Comissió Executiva s'entendrà vàlidament constituïda amb la presència, en primera
convocatòria, d'un terç dels seus membres, i, en segona convocatòria, pels membres
presents, que en cap cas podrà ser inferior a tres membres.
4. Al igual que en el Consell Plenari, seran d'aplicació per a les sessions de la Comissió
Executiva els apartats 6 i 7 de l'article 11 dels presents Estatuts.
Article 17. La Gerència.
1. La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la
gestió del Consorci.
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de
Barcelona, amb la participació dels del Consell Comarcal. La Diputació proposarà a la
Presidència per al seu nomenament la persona que consideri més adient per ocupar
el càrrec. Del nomenament se'n donarà compte al Consell Plenari.
Article 18. Funcions de la Gerència.
Les funcions de la Gerència són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Coordinació amb els ens consorciats.
Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part
de la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans
col·legiats.
Executar els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva del Consorci.
Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual per presentar a la Comissió Executiva,
el qual haurà de ser aprovat pel Consell Plenari.
Presentar a la Comissió Executiva i/o Consell Plenari propostes de programa
d'inversions i de finançament, el balanç, la memòria corresponent així com la
memòria de gestió anual.
Desenvolupar la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de despeses i
d'ingressos, conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució.
Actuar com a Tresorer del Consorci.
Proposar la plantilla de personal del Consorci i exercir la gestió ordinària del
personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els pagaments
de nòmines i assentaments i realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del
personal.
Exercir d'òrgan de contractació quan l'import no superi els 12.000 EUR, inclosos els
contractes de caràcter plurianual de no més de quatre anys, sempre i quan l'import
acumulat de totes les seves anualitats no ultrapassi la quantia indicada.
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10. Autoritzar despeses amb càrrecs a crèdits pressupostaris del Consorci fins a un
import que no superi els límits que s'estableixin reglamentàriament.
11. Altres funcions en què el Consell Plenari o la Comissió Executiva la faculti
expressament.
Article 19. El Consell Agrari.
1. El Consell Agrari és l'òrgan on s'integraran els sectors socials, professionals,
econòmics i entitats privades del sector agrari, que persegueixin finalitats d'interès
general concurrents amb les pròpies del Consorci.
2. El Consell Agrari es regirà pel seu reglament propi, que aprovarà el Consell Plenari, el
qual també aprovarà les seves competències i la seva composició.
3. Tanmateix, entre d'altres, les funcions d'aquest Consell seran les d'informació,
consulta i assessorament respecte al Pla d'actuacions i inversions del Consorci.
Article 20. Secretaria i Intervenció.
1. El Consorci estarà assistit de Secretari/a i Interventor/a que seran nomenats
lliurement pel Consell Plenari d'entre els Secretaris i Interventors dels ens consorciats,
els quals podran designar el funcionari que pugui suplir-los, i tot això d'acord amb la
normativa que regeix l'exercici de les funcions públiques necessàries.
2. La persona titular de la Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les reunions del
Consell Plenari i de la Comissió Executiva, i n'aixecarà les Actes corresponents, les
quals, un cop aprovades, seran transcrites al llibre corresponent i signades per les
persones titulars de la Presidència i de la Secretaria.
3. La persona titular de la Secretaria assessorarà a la Presidència i als diferents òrgans
de govern i d'administració quan sigui requerida, i assumirà aquelles altres funcions
que li siguin conferides pel Consell Plenari.
Així mateix, la persona titular de la Intervenció podrà assistir a les sessions del Consell
Plenari i de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot.
Article 21. 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.
Article 22. Personal.
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 els termes fixats en
aquest article, o adscrits per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral.
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments
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de provisió i mobilitat i amb les requisits disposats en la legislació vigent, i si s'escau,
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d'aplicació.
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data
d'entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d'ocupació amb el Consorci
en els termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si s'escau, les
seves expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la
legislació vigent i en el conveni col·lectiu que pugui resultar d'aplicació.
4. El Consorci no pot tenir personal eventual.
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER.
Article 23. Règim econòmic.
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens
locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al
règim de pressupostos, comptabilitat i control de l'Administració d'adscripció. En tot cas,
s'ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de
l'òrgan de control de l'Administració a què s'hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà
de formar part del pressupost i incloure's en el compte general de l'Administració pública
d'adscripció.
Article 24. Patrimoni del Consorci.
Constituiran el patrimoni del Consorci:
a)
b)

Bens immobles que li adscrigui els ens consorciats.
Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.

Article 25. Recursos del Consorci.
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aportacions dels ens consorciats.
Productes del seu patrimoni.
Rendiments dels seus serveis.
Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
Emprèstits i préstecs.
Altres recursos que puguin establir-se-li d'acord amb la Llei.

Article 26. Aportacions dels ens consorciats.
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci vindran establertes en
els programes plurianuals i pressupostos dels ens consorciats. En el seu defecte,
s'establiran en els programes plurianuals i pressupostos del Consorci. En aquest últim
cas caldrà la ratificació expressa dels òrgans de govern dels ens consorciats. Així mateix
hi cap l'aportació mitjançant la prestació de serveis i l'ajuda tècnica.
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Article 27. Elaboració del pressupost.
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s'ajustarà a la normativa
vigent sobre hisendes locals. La Gerència en prepararà l'avantprojecte, basant-se en les
aportacions dels membres consorciats i, un cop la Comissió Executiva hi hagi donat el
vist-i-plau, s'elevarà al Consell Plenari per a la seva aprovació.
Article 28. Comptabilitat del Consorci.
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat
pública local.
Així mateix, la contractació del Consorci s'adequarà a la legislació de contractes de les
Administracions públiques, i la prestació de serveis públics per part del Consorci s'atindrà
a la normativa reguladora dels serveis públics.
Article 29. Els béns del Consorci.
1. Els béns 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.
2. Els béns adquirits pel Consorci s'integren en el seu patrimoni, al qual seran d'aplicació
les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels
seus béns.
TÍTOL V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.
Article 30. Separació.
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que doni un
preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que
garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunirà el Consell Plenari
per tal d'impulsar, si s'escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries
oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
3. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la
resta dels seus membres 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. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci,
s'aplicaran les regles següents:
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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.
Article 31. Dissolució.
La dissolució del Consorci es produirà:
a)
b)
c)
d)

Per disposició legal.
Per impossibilitat d'acomplir les finalitats que li són pròpies.
Per acord unànime dels ens consorciats.
Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé
inoperant.
e) Per transformació del Consorci en un altre ens.
Article 32. Procediment i efectes de la dissolució.
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria
absoluta, 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.
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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, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l'activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida.
TÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS
DE GOVERN DEL CONSORCI.
Article 33. Procediment de modificació dels estatuts.
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ del Consell Plenari adoptat
per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser
ratificada per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a
l'aprovació.
Article 34. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci.
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 cas, fins que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les
corresponents designacions.
DISPOSICIÓ FINAL.
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els
requeriments establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els
acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre.”

SEGON.- CLASSIFICAR, en base a les previsions de la Disposició Addicional 12ª de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat en el Grup 2 de les entitats vinculades o dependents
de la Diputació de Barcelona, tot entenent modificat el punt 4 de l’apartat Primer.C) de
la part dispositiva de l’acord del Ple de la corporació adoptat en sessió de data 30
d’octubre de 2014 (AP 135/14), pel qual es classificà Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat en el Grup 3 de les entitats vinculades o dependents de la Diputació
de Barcelona.
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TERCER.- AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció
de les resolucions necessàries per a l’execució dels acords precedents.”
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La seva intervenció es troba
recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=811

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 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: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.9.- Dictamen de data 24 d’octubre de 2019, pel qual es proposa modificar
parcialment la Relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, amb
efectes d’1 de novembre de 2019 (exp. núm. 2019/17663).
“En data 23 de juliol de 2019, va tenir lloc la sessió plenària relativa a l’aprovació del
Cartipàs corresponent al mandat 2019-2023 de la Diputació de Barcelona, on es va
adoptar l’acord d’estructurar les àrees competencials i executives següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Àrea de Presidència
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Àrea de Cultura
Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Es previst, però, que d’acord amb l’ordre del dia del Ple corporatiu de 31 d’octubre de
2019, s’aprovi la modificació de la denominació de dues de les àrees abans referides.
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Així, l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals passa
a denominar-se Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; i l’Àrea de Medi Ambient,
passa a denominar-se Àrea d’Acció Climàtica.
L’aprovació d’aquesta nova estructura competencial i executiva ha comportat la
reorganització dels diferents àmbits d’activitat corporatius, mitjançant l’adaptació de les
estructures orgànicoadministratives i pressupostàries, així com també dels sistemes
d’informació i gestió corporatius, amb l’objectiu de garantir la continuïtat en la prestació
de serveis i el desenvolupament dels projectes corporatius.
Altrament, s’ha donat continuïtat a l’activitat dels diferents serveis corporatius, els
quals, malgrat els canvis produïts en les diferents àrees competencials i executives de
la corporació, han seguit desenvolupat els seus projectes i programes amb normalitat, i
en conseqüència, han tingut l’obligació d’adaptar-se a les noves circumstàncies que
han pogut sorgir en el seu funcionament ordinari.
És per això que amb l’objectiu de mantenir el normal funcionalment de la corporació,
cal dur a terme l’actualització d’alguns paràmetres organitzatius vinculats amb la
dotació d’efectius de direcció professional, la formalització de nous llocs de treball
(base i singulars) i la posada al dia de les taules retributives de la Diputació de
Barcelona.
En primer lloc, aprofitant la configuració de la nova Àrea d’Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, atesa la naturalesa estratègica i dimensió
(qualitativa i quantitativa) que té l’àmbit d’Espais Naturals, es planteja la necessitat de
dotar-se d’una figura organitzativa que esdevingui el referent d’aquest àmbit per a
l’Àrea. En aquest sentit, d’acord amb l’anàlisi del context organitzatiu on s’insereix la
mesura i la naturalesa de la responsabilitat atribuïda, es tractaria òbviament d’un lloc
integrat dins del col·lectiu de directius professionals de la corporació, sent en aquest
cas el lloc de treball de coordinador/a de matèria el que millor s’ajustaria a les
necessitats plantejades, ja que podria exercir amb garanties la missió de donar suport
al coordinador/a de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais
Naturals en la planificació, organització, direcció, gestió i avaluació i assessorament i
representació d’aquest àmbit. En conseqüència, es proposa la dotació d’un lloc de
treball de directiu professional de coordinador/a de matèria d’Espais Naturals en l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals.
D’altra banda, és important assenyalar que els legisladors, estatal i autonòmic, han
aprovat tot un seguit de lleis, que afecten àmbits materials molt diversos, que
exigeixen la realització d’importants canvis en l’actuació de les administracions
públiques que han d’adoptar les obligacions que se’n deriven. Aquestes obligacions
incideixen especialment, per les funcions que té assignades, en els factors de
coneixement, responsabilitat, complexitat tècnica o complexitat relacional del lloc de
treball d’interventor/a general, exigint, dels funcionaris o funcionàries que el puguin
ocupar, un alt grau de professionalitat i d’adaptació al canvi.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tot això ha comportat l’eixamplament qualitatiu de l’àmbit d’actuació del màxim
responsable del control de la gestió econòmica a la corporació, el qual assumeix una
major responsabilitat derivada de l’increment de la complexitat tècnica i capacitat de
resolució de problemes que ha d’acreditar en el desenvolupament de les seves
funcions, atesa la naturalesa i l’impacte que un error podria tenir en la gestió dels
assumptes de la seva competència.
En conseqüència, i degut al fet que l’interventor/a general de la corporació ha
d’assumir una major responsabilitat en l’exercici de les seves funcions, es planteja la
necessitat de procedir a la seva requalificació per tal de garantir l’equitat interna
respecte els altres llocs de treball de l’estructura directiva professional de la Diputació
de Barcelona.
Per tal de determinar el nou nivell retributiu que es proposa per al lloc de treball
d’interventor/a delegat/ada a través de la present modificació de la relació de llocs de
treball, s’han valorat els factors que defineixen de manera específica aquest lloc de
treball, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica i especial) i condicions
de treball, contrastant-los amb els que caracteritzen els diferents nivells retributius
continguts al Catàleg de Valoracions de Referència dels llocs de treball tipus de la
Diputació de Barcelona, i en conseqüència correspon enquadrar el lloc de treball
d’interventor/a general en un nivell retributiu 1 del Catàleg de Valoracions de
Referència dels llocs de treball tipus de la Diputació de Barcelona, complement
de destinació 30 i codi retributiu A101. Aquesta eina permet, mitjançant la
metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de factors, assignar un
codi retributiu concret en base a una puntuació de referència donada per als llocs de
treball tipus de la nostra organització.
Des de la Secretaria General de la corporació es planteja la necessitat de crear dos
figures singulars que s’encarreguin, en un cas, de donar suport tècnic i assistència
jurídica a les meses de contractació i a les secretaries delegades, i en l’altre cas, de
dur a terme la gestió del programa d’ajuts econòmics a les entitats locals per al
manteniment de les tasques de Secretaria-Intervenció i d’assistències econòmiques
als membres electes, així com també la gestió i el manteniment dels sistemes
d’informació. En aquest cas, cal precisar que les tasques derivades del
desenvolupament d’aquestes responsabilitats ja s’estan duent a terme a l’actualitat,
per la qual cosa, la creació d’aquests nous llocs de treball formalitzaria l’existència
d’unes comeses de treball específiques i en actiu. D’acord amb l’anàlisi dels factors
organitzatius que concorren en aquest cas, especialment els vinculats amb la
complexitat tècnica i responsabilitats assumides resultaria plausible la creació de 2
nous llocs de treball singulars amb la denominació, d’una banda, de responsable de
suport jurídic a les secretaries delegades, i d’altra banda, de responsable de gestió
d’assistències econòmiques i sistemes d’informació de la Direcció de Serveis de
Secretaria.
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Per tal de determinar el nivell retributiu d’aquests llocs de treball singulars creats a
través de la present modificació de la relació de llocs de treball, s’han valorat els
factors que defineixen de manera específica cadascun dels llocs, vinculats a la
dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica i especial) i condicions de treball,
contrastant-los amb els que caracteritzen els diferents nivells retributius continguts al
Catàleg de Valoracions de Referència dels llocs de treball tipus de la Diputació de
Barcelona, i en conseqüència correspon enquadrar el lloc de treball de
responsable de suport jurídic a les secretaries delegades en un nivell retributiu
19 del Catàleg de Valoracions de Referència dels llocs de treball tipus de la
Diputació de Barcelona, complement de destinació 22 i codi retributiu A501; i el
de responsable de gestió d’assistències econòmiques i sistemes d’informació
de la Direcció de Serveis de Secretaria en un nivell retributiu 25 del Catàleg de
Valoracions de Referència dels llocs de treball tipus de la Diputació de
Barcelona, complement de destinació 20 i codi retributiu A503. Aquesta eina
permet, mitjançant la metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de
factors, assignar un codi retributiu concret en base a una puntuació de referència
donada per als llocs de treball tipus de la nostra organització.
Des de la Direcció del Gabinet de la Presidència, i d’acord amb la necessitat d’adaptar
la seva plantilla als perfils professionals requerits per al desenvolupament dels
projectes vinculats amb el recolzament tècnic a la Presidència en el desenvolupament
de les activitats de relacions públiques i protocol que es duguin a terme en la
corporació, se sol·licita la creació d’un lloc de treball tècnic que s’encarregui de
dissenyar, organitzar i preparar els actes institucionals i oficials preservant els criteris
protocol·laris i cerimonials de la corporació, així com també establir i mantenir unes
adequades relacions tant externes (amb les entitats, associacions municipals, societat
civil) com internes. D’acord amb l’anàlisi de la petició, reconeixent que aquest perfil
professional exigeix un coneixement tècnic superior en matèria de protocol i relacions
públiques dins les institucions i a nivell de l’administració local, mantenint la coherència
amb l’estratègia corporativa, es considera factible la creació d’un lloc de treball de
tècnic/a de protocol i relacions institucionals que s’encarregui de gestionar des d’una
perspectiva tècnica les activitats i iniciatives de caràcter protocol·lari i de relacions
públiques a la corporació.
Així mateix, assenyalar que les funcions que hauria de desenvolupar aquest nou lloc
de treball serien de naturalesa tècnica bàsica, vinculades amb la recollida,
processament, anàlisi i interpretació de la informació rellevant que li permetés avaluar i
decidir entre diverses alternatives d’acció. De la mateixa manera, és important
assenyalar que no se li atribueix cap responsabilitat de comandament o supervisió
(directe o funcional) d’equips de treball, ni se li exigeix per al seu desenvolupament un
plus d’experiència o expertesa singular assimilable a la dels llocs singulars corporatius.
D’altra banda, atesa la necessitat d’identificar amb claredat la denominació dels codis
retributius assignats als llocs de treball vinculats amb l’exercici de les funcions de
direcció de biblioteques, així com també, reconèixer l’existència d’una combinació
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retributiva que no apareix a les actuals taules retributives malgrat estar consignada en
la vigent Relació de Llocs de Treball corporativa, cal procedir a actualitzar les taules
retributives de la Diputació de Barcelona.
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans.
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la plantilla i la relació de
llocs de treball.
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual se regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
En ús de les facultats que em confereix l’apartat setè, I, 5.b) del decret núm. 8924, de
23 de juliol de 2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències
de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, sotmeto a la
consideració del Ple corporatiu, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- INCREMENTAR en una dotació addicional el lloc de directiu professional de
coordinador de matèria, com a coordinador de matèria d’Espais Naturals a l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, d’acord amb els
termes descrits en la part expositiva del present dictamen, i en conseqüència modificar
la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona en els següents termes:
Orgànic

500000000

Descripció

Lloc de
treball

Àrea
d’Infraestructures
Coordinador/a
Mobilitat, Urbanisme,
de matèria
Habitatge i Espais
Naturals

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

A009A301

A

E

P.D.

30

A102M

1

Segon.- INTEGRAR el lloc de treball d’Interventor/a General de la corporació en el
nivell retributiu A.30.A101, d’acord amb els termes descrits a la part expositiva del
present dictamen, i en conseqüència, modificar la Relació de Llocs de Treball de la
Diputació de Barcelona en els següents termes:
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Orgànic
1B0000000

Descripció
Intervenció
General

Lloc de treball
Interventor/a
general

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD

C.
Esp.

Dot

HN11A201

A

E

LL.D.**

30

A101

1

Tercer.- CREAR el lloc de treball singular de responsable de gestió d’assistències
econòmiques i sistemes d’informació de la Direcció de Serveis de Secretaria,
amb les característiques i funcions que figuren en la fitxa descriptiva de l’annex I del
present dictamen, assignant-li el codi retributiu 20.A503, horari Ampliat Partit (AP) i el
concurs específic com a sistema de provisió, i en conseqüència, modificar la Relació
de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona en els següents termes:
Orgànic
1A1000000

Descripció

Lloc de treball

Direcció de Serveis
de Secretaria, Adj. a Responsable
la Secretaria Gral.

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD

C.
Esp.

Dot

S541B201

A

AP

C.E.

20

A503

1

Quart.- CREAR el lloc de treball singular de responsable de suport jurídic a les
secretaries delegades, amb les característiques i funcions que figuren en la fitxa
descriptiva de l’annex I del present dictamen, assignant-li el codi retributiu 22.A501,
horari Ampliat Partit (AP) i el concurs específic com a sistema de provisió, i en
conseqüència, modificar la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona en
els següents termes:
Orgànic
1A3000000

Descripció

Lloc de treball

Direcció de Serveis
de
Secretaries Responsable
Delegades

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

S550A221

A

AP

C.E.

22

A501

1

Cinquè.- CREAR el lloc de treball base de tècnic/a de protocol i relacions institucionals
(integrat en el subgrup A1 de classificació), amb les característiques i funcions que
figuren en la fitxa descriptiva de l’annex I del present dictamen, assignant-li el codi
retributiu 20.TG02, horari Ampliat Partit (AP) i el concurs de mèrits com a sistema de
provisió, i en conseqüència, modificar la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de
Barcelona en els següents termes,
Orgànic

14100000V

Descripció
Direcció
Serveis
Recursos
Humans

de

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

Tècnic/a de protocol
i relacions
institucionals

CG43A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

Sisè.- DEIXAR inalterada la resta de la Relació de Llocs de Treball aprovada en
sessió plenària de 28 de març de 2019.
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Setè.- INTEGRAR el codi retributiu C.15.A525 – Unitat nivell 5 CTB en les taules
retributives de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els termes descrits en la part
expositiva del present dictamen.
Vuitè.- ACTUALITZAR les denominacions dels codis retributius dels llocs de treball
vinculats amb l’exercici de funcions de direcció de biblioteques en les taules
retributives de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els termes descrits en la part
expositiva del present decret, i tal i com s’estableix a continuació:
Codi
DB01
DB01.D
DB02
DB02.D
DB03
DB04
DB04
DB044

CD
18
18
19
19
20
21

Grup
C
C
B
B
B
A

Descripció
Director/a Biblioteca filial
Dir. Biblioteca filial amb desplaç.
Director/a Biblioteca 1
Dir. Biblioteca 1 amb desplaç.
Director/a Biblioteca 2

21

B

Director/a
Urbana

20

A

Subdirector/a bibliotecari/ària

Biblioteca

Central

Novè.- ACTUALITZAR les taules retributives de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb els termes descrits en la part expositiva, i tal i com es recull a l’annex II del
present dictamen.”
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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 Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4) i Tot per Terrassa (1) i
l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular
(2), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 6 abstencions.
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1.10.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2019, pel qual es proposa ratificar el
Decret de la Presidència 11565/2019, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova, per
raons d’urgència, un increment addicional del 0,25 % de les retribucions, amb
efectes del dia 1 de juliol de 2019, i un increment addicional de 0,3% de la massa
salarial de 2018, que comporta que el factor anual de productivitat per a 2019 es
fixi en 1.685,45 €, per al personal que la Diputació de Barcelona té adscrit a les
entitats públiques que en depenen i els consorcis en què participa, així com per
al personal propi d’aquests, sempre que estiguin adherits al conveni de la
Diputació de Barcelona, de conformitat amb el RDL 24/2018 (exp. núm.
2019/17418).
“La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 11565/19, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova, per raons d’urgència, per al personal que la Diputació de
Barcelona té adscrit a les entitats públiques que en depenen i als consorcis en els
quals participa, així com al personal propi d’aquests, sempre que estiguin adscrits al
conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la
clàusula addicional segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats, un increment
addicional del 0,25 per cent de les retribucions amb efectes de l’1 de juliol de 2019 i un
increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de l’any 2018 que comporta
que el factor anual de productivitat per a 2019 quedi fixat en 1.685,45 €, que
literalment diu:
“
I. APROVACIÓ PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN LA SESSIÓ DE
26.9.2019, DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS, BÀSIQUES I
COMPLEMENTÀRIES, DEL PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL, EVENTUAL I
DIRECTIU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB EFECTE
RETROACTIU DES DE L’1 DE JULIOL DE 2019
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària celebrada el 26 de setembre de
2019, va aprovar, entre altres, el Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions
bàsiques i complementàries del personal funcionari, laboral, eventual i personal directiu
professional de la Diputació de Barcelona, en un 0,25%, amb efectes retroactius de l’1 de
juliol de 2019, d’acord amb el que disposa l’article 3.Dos del RDL 24/2018, de 21 de
desembre, així com aprovar l’abonament de les diferències del factor anual de productivitat
establert per l’any 2019 i aprovar l’actualització de les taules retributives consolidades de la
Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0015483), Dictamen el text del qual es transcriu a
continuació:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 13 de desembre de
2018, va aprovar inicialment, per majoria absoluta, el Pressupost General de la Diputació
de Barcelona per a l’exercici de 2019 integrat pels estats de despeses i d’ingressos i les
bases d’execució, així com, entre d’altres, les taules retributives consolidades a partir de
les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, el qual va quedar
definitivament aprovat, en no haver-se presentat reclamacions dins del període
d’exposició pública (BOPB de 14 de gener de 2019).
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El referit pressupost incorpora a l’Annex A2.6 les taules retributives de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2019, tant del personal funcionari com laboral, així com del
personal eventual i personal directiu professional, amb les mateixes quanties que les
previstes a les taules retributives vigents a partir de l’1 de juliol de 2018 i que es van
aprovar per Acord del Ple núm.118/18 de 27 de setembre de 2018.
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 31 de gener
de 2019 (Acord núm.1/19), va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions
bàsiques i complementàries del personal funcionari, del personal directiu professional,
del personal eventual i del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona en un
percentatge del 2,25 respecte a les retribucions percebudes amb efecte de 31 de
desembre de 2018, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del
sector públic (en endavant RDLlei 24/2018) (BOE núm. 312 de 27 de desembre de 2018),
amb efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2019.
L’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 també preveu que si l’increment del producte interior
brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5 per cent, s’afegeix, amb
efectes de l’1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per cent d’increment salarial. L’Institut
Nacional d’Estadística el 5 de juny de 2019 ha certificat que la taxa de variació del PIB
del 2018 respecte a 2017 ha superat aquest 2,5 per cent i, en conseqüència, el Consell
de Ministres de 21 de juny de 2019 ha aprovat l’aplicació de l’increment addicional del
0,25 per cent amb efecte d’1 de juliol de 2019.
Tenint en compte que aquesta normativa que és d’obligat compliment per a les
administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onzè del mateix article 3
del RDLlei 24/2018, és procedent aplicar un increment addicional del 0,25 per cent a les
retribucions dels funcionaris, bàsiques i complementàries, personal laboral, eventual i
directiu professional de la Diputació de Barcelona, sense considerar a aquest efecte les
despeses d’acció social que, en termes globals, no poden experimentar cap increment al
2019 respecte del 2018.
En aquest sentit, la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques ha
publicat al Portal de l’Administració Pressupostària que és l’oficina virtual de la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda les quanties dels diferents
articles del RDLLei 24/2018, una vegada aplicat l’increment addicional del 0,25 per cent
aprovat en Consell de Ministres de 21 de juny de 2019.
Així mateix, l’últim paràgraf de l’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 disposa, en relació amb
les retribucions del personal al servei de les administracions públiques, que es podrà
autoritzar un increment addicional de fins al 0,3 per cent de la massa salarial (en
aquelles administracions en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018) per,
entre altres mesures, la implementació de plans o projectes de millora de la productivitat
o la eficiència.
Un cop constatat que la Diputació de Barcelona va complir amb el requisit d’estar en
situació de superàvit pressupostari durant l’exercici 2018, correspon aplicar aquest
increment addicional del 0,3 al factor anual de productivitat, en el sentit que es contempla
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a la disposició transitòria segona de l’Acord de la Mesa General de la Diputació de
Barcelona de 29 de novembre de 2018 sobre la normativa reguladora del complement de
productivitat ratificat per Acord del Ple núm. 168/18 de 20 de desembre de 2018 que
preveu que els increments salarials destinats a fons addicionals que estableixin les
futures Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat es destinaran a incrementar el factor
anual de productivitat, com es va fer l’any 2018.
El factor anual de productivitat per a l’any 2019, tenint en compte la seva naturalesa de
percepció anual i seguin la mateixa metodologia que es va aplicar a l’any 2018, ha
quedat fixat, en aplicació dels increments establerts a l’article 3 paràgraf primer i segon
del RDLlei 24/2018 abans esmentats, en 1.541,41 €. Per tant, després de distribuir
l’increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial corresponent a l’exercici 2018
entre les quanties abonades al factor anual de productivitat durant el 2019, l’import final
del factor anual de productivitat establert per a l‘any 2019 i successius, queda fixat en
1.685,45 €.
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del
pressupost general de la Diputació de Barcelona, que existeix crèdit suficient per fer front a
la despesa produïda per aquest increment retributiu.
D’acord amb el que disposa l’apartat setè I.5.b) del Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les presidents/es
delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es
d’àrea i de matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació
eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència,
Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR un increment addicional del 0,25 per cent de les retribucions dels
funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de
Barcelona, amb efectes de l’1 de juliol de 2019.
Segon.- APROVAR un increment addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 2018,
que s’aplicarà en els termes acordats en la MGNmc de 29 de novembre de 2018 i
aprovat per acord plenari 168/2018, quedant fixat el factor anual de productivitat per a
2019 en un import de 1.685,45 €.
Tercer.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades dels
funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona
resultants dels acords anteriors, amb efecte de l’1 de juliol de 2019, i que s’incorporen en
l’annex adjunt.
Quart.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
l’increment de les retribucions, aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019.
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Cinquè.- PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives consolidades en el Portal
de Transparència de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords relatius a
les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l’article 104.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
II. APLICACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA AL PERSONAL QUE TÉ ADSCRIT A LES ENTITATS PÚBLIQUES QUE
EN DEPENEN I ALS CONSORCIS EN ELS QUALS PARTICIPA, AIXÍ COM AL
PERSONAL PROPI D’AQUESTS, SEMPRE QUE ESTIGUIN ADHERITS AL CONVENI
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, D’ACORD AMB LES PREVISIONS
ESTABLERTES A LA CLÀUSULA ADDICIONAL SEGONA DELS PACTES SOCIALS
2000-2003 PRORROGATS
Tal com s’ha dit, l’aprovació dels increments retributius detallats a l’apartat anterior resulta
de la concurrència de les circumstàncies esmentades en el Dictamen transcrit i de l’aplicació
del RDLlei 24/2018, el qual és d’obligat compliment. Aprovat l’increment de les retribucions
del personal de la Diputació de Barcelona, amb efecte retroactiu des de l’1 de juliol de 2019,
es considera que procedeix aplicar el mateix increment al personal que la Diputació té
adscrit a les entitats públiques que en depenen i als consorcis en els quals participa, així
com al personal propi d’aquests, sempre que estiguin adherits al conveni de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula addicional segona dels
pactes socials 2000-2003 prorrogats.
Altrament, atès que es tracta de mesures generals i d’obligat compliment, es considera
procedent que aquesta mesura produeixi efectes en les mateixes dates que per al personal
de la Diputació de Barcelona (nòmina d’octubre), en base al principi d’igualtat i ateses les
especials circumstàncies d’homogeneïtat i adhesió del personal d’aquestes entitats
dependents o vinculades amb la Diputació, i per garantir-ne els seus drets. I disposar-ho, a
més, en una única resolució per raons d’economia i als efectes de coordinació en el marc
del sector públic de la Diputació.
Val a dir, finalment, que l’aprovació de la mesura general de l’increment retributiu s’entén
sense perjudici de l’adopció de l’acte d’administració d’imputació pressupostària en les
entitats destinatàries, si escau.
Ateses les circumstàncies i els arguments exposats es considera que queda justificat que la
Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les competències del Ple per raons
d’urgència, tot això de conformitat amb l’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del
decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les presidents/es
delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i
de matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pels
decrets núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i
9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de data 18 de setembre de 2019, la signatura
de la qual ha estat delegada en la diputada adjunta de Presidència mitjançant Decret núm.
8966/2019, de 23 de juliol.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. APROVAR per al personal que la Diputació de Barcelona té adscrit a les entitats
públiques que en depenen i als consorcis en els quals participa, així com el personal propi
d’aquests, sempre que estiguin adscrits al conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb les previsions establertes a la clàusula addicional segona dels pactes socials 20002003 prorrogats, un increment addicional del 0,25 per cent de les retribucions amb efectes
de l’1 de juliol de 2019 i un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de
l’any 2018 que comporta que el factor anual de productivitat per a 2019 quedi fixat en
1.685,45 €, tot això conforme a les taules retributives consolidades aprovades, que
s’incorporen en l’annex adjunt
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a les entitats públiques dependents de la
Diputació de Barcelona i als consorcis en els quals participa i que estiguin adherits al
conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula
addicional segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats.
TERCER. SOTMETRE aquesta resolució al Ple de la Diputació de Barcelona als efectes de
la seva ratificació, si escau, en la propera sessió ordinària que se celebri."

D’acord amb el que disposa l’apartat setè I.5.b) de la part resolutiva del Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria publicat al BOPB de data 25 de juliol de
2019, i modificat parcialment pels decrets núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al
BOPB de data 30 de juliol de 2019 i 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de
data 18 de setembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 11565/19, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova, per raons d’urgència, per al personal que la Diputació de Barcelona té
adscrit a les entitats públiques que en depenen i als consorcis en els quals participa,
així com al personal propi d’aquests, sempre que estiguin adscrits al conveni de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula addicional
segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats, un increment addicional del 0,25 per
cent de les retribucions amb efectes de l’1 de juliol de 2019 i un increment addicional
del 0,3 per cent de la massa salarial de l’any 2018 que comporta que el factor anual de

Àrea de Presidència
Secretaria General

productivitat per a 2019 quedi fixat en 1.685,45 €, conforme a les taules retributives
consolidades aprovades, que s’incorporen en l’annex adjunt.”
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I el Ple acorda la ratificació del Decret, per unanimitat, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
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Servei de Programació
1.11.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 12/2019 al Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/17692).
“Fets
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2019. Les modificacions
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost.
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en
el annex I d’aquest dictamen.
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2019. Aquesta
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris,
transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
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Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació.
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
La facultat de formular propostes en el seu àmbit és competència de la Presidència
Delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Servei Interns, d’acord amb el
Decret de Presidència núm. 8924/19 de 23 de juliol de 2019, de nomenament i
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria (apartat Setè, punt I, subapartat 5.b), publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment pel decret de Presidència, de data 26 de
juliol de 2019, ref. Núm. 8985/19 (BOPB de 30-7-2019).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 12/2019 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, per un import de dos milions dos-cents
divuit mil cent noranta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (2.218.197,54 €), que
es tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de
crèdit, amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
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Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local,
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4) i Tot per Terrassa (1) i
l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular
(2), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 6 abstencions.
Tresoreria
1.12.- Dictamen de data 17 d’octubre de 2019, pel qual es proposa aprovar
provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de les
taxes de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
que regiran a partir de l’1 de gener de 2020, així com exposar la modificació a
informació pública, per termini de 30 dies hàbils, als efectes de la presentació
d’al·legacions i considerar aprovada definitivament la referida modificació en el
cas que durant el termini d’informació pública no es presenti cap tipus de
reclamació (exp. núm. 2019/9089).
“Fets
Els diferents centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han
fet arribar a la Tresoreria les respectives propostes amb les modificacions i
actualitzacions que proposen incorporar en les ordenances fiscals i les taxes que han
de regir a partir de l’exercici 2020.
Segons que resulta de les propostes rebudes, la majoria de les taxes es mantenen
sense variacions, si bé en alguns casos s’incorporen noves prestacions, se’n
suprimeixen d’altres, es proposen increments o minoracions singulars de les
contraprestacions en funció de l’evolució dels costos i dels ingressos.
El present dictamen s’acompanya d’un Resum de les modificacions proposades en les
ordenances fiscals i les taxes de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de
l’exercici 2020 i d’un Annex que conté els textos actualitzats de les ordenances fiscals i
les tarifes de taxes.
Fonaments de dret
Les memòries economicofinanceres i els informes amb els càlculs de cobertura
respectius han estat formulats de conformitat amb allò que preveu l’article 25 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i
preus públics, i consten en l’expedient tramitat.
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En el cas de les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del TRLRHL.
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix a
l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRLRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances fiscals
generals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació.
De conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de l’àmbit de les
seves competències, poden desplegar el que es disposa en la Llei esmentada
mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
L’article 17 del TRLRHL regula els acords provisionals adoptats per les Corporacions
locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels
elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries,
així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les corresponents
ordenances fiscals.
Els articles 20.1 i 132 del TRLRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, faculten respectivament les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
De conformitat amb el punt I.5, lletres b) i c) de l’apartat Setè de la part resolutiva del
Decret de la Presidència número 8924/19, de 23 de juliol, sobre Nomenament i
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria (BOPB de 25 de juliol de 2019), modificat per Decret
núm. 8985/19, de 26 de juliol (BOPB de 30 de juliol de 2019) i per Decret núm.
9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18 de setembre de 2019), el president delegat
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per formular i
elevar aquesta proposta d’acord.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest diputat
delegat eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.-.APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, així com el seu text refós, i
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la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
que han de regir a partir de l’exercici 2020, tal com resulta de l’Annex 1 que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, així com el seu text refós, i la
imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
que han de regir a partir de l’exercici 2020, tal com resulta de l’Annex 1 que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.
Tercer.- EXPOSAR al públic els anteriors acords provisionals, així com el text íntegre
de les ordenances, durant el termini de trenta dies a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
dins dels quals els interessats poden examinar els expedients i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Cinquè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats,
sense cap més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi
haguessin presentat reclamacions.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i
els textos íntegres de les ordenances.
Setè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de
15 dies des de l’adopció de l’acord de la seva aprovació definitiva.
Vuitè.- ACORDAR que, un cop que hagin esdevingut definitivament aprovades,
entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2020 les modificacions de:
- l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació
de Barcelona,
- i l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre .”
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La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup En
Comú Guanyem, senyor Fornés. La intervenció del diputat es troba recollida en la
gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=1017
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups polítics En
Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular (2), sent
el resultat definitiu de 40 vots a favor i 10 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
1.13.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Bagà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Bagà de 27 de març de 2019 acordà l’ampliació i la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Bagà de 27 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Multes coercitives
Les funcions que en relació a la recaptació 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.

II - Sancions urbanístiques
Les funcions que en relació a la recaptació 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.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà
de 27 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de la Taxa del Servei d’escola bressol, per la qual cosa les funcions
delegades d’aquest tribut són les que a continuació s’especifiquen:







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
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Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.14.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellnou de
Bages, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellnou de Bages de 2 de juliol de 2019 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellnou de Bages de 2 de juliol de 2019 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:
I - Multes coercitives







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

II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

III.- Taxa per prestació del serveis de cementiri,








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.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
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quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.15.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació, revocació i modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Dosrius, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió 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 Dosrius de 17 de maig de 2019 acordà l’ampliació,
revocació i modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Dosrius de 17 de maig de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
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de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones
verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes
urbanitzacions.
Les funcions que es deleguen són les següents:








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.

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Dosrius de 17 de maig de
2019, pel qual va aprovar revocar la delegació en la Diputació de Barcelona de totes
les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals, excepte en tots
aquells rebuts i liquidacions que a la data del present acord hagi estat iniciat el
procediment cobratori per part de l'Organisme de Gestió Tributària, que el continuarà
fins a la seva finalització.
II - Preus públics per:
-

Servei de cursos per a adults.
Servei de transport escolar.

3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Dosrius de 17 de maig de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxes per:
-

Drets de connexió d'escomeses d'aigua, col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues.
La cessió d'ús privatiu de bústia en terrenys de domini públic.
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-

-

Llicències d'autotaxi.
Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada del domini públic.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local.
Prestació dels serveis d'escola bressol.
Prestació dels serveis de recollida, recuperació i custòdia d'animals de companyia.
Utilització de l'escut del municipi.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests tributs es deleguen són:








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 - Preus públics per
-

La prestació del servei d'atenció domiciliària.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests ingressos de dret públic es
deleguen són:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
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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 Dosrius a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles.











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

II - Impost sobre activitats econòmiques.















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica.






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

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















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

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















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

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









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

-

Prestació del servei de gestió de residus municipals.
Servei 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.
















-

Drets de connexió d'escomeses d'aigua, col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues.
La cessió d'ús privatiu de bústia en terrenys de domini públic.
Llicències d'autotaxi.
Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
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-









Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada del domini públic.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local.
Prestació dels serveis d'escola bressol.
Prestació dels serveis de recollida, recuperació i custòdia d'animals de companyia.
Utilització de l'escut del municipi.
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.

VII - Preus públics per
-

La prestació del servei d'atenció domiciliària.
La prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions
situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes
lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.



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








VIII - Contribucions especials.





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

IX - Quotes d'urbanització.








Notificació de 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.

X - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament.







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

XI - Execucions subsidiàries.








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

XII - Sancions diverses.








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








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

XV - 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

XVI - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:







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

XVII - Aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en un futur, la recaptació
en via de constrenyiment.
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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 unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.16.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Estany, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de l’Estany de 28 de març de 2019 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
l’Estany de 28 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Les funcions que, en relació a la gestió, recaptació i inspecció 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.

II - Multes coercitives
Les funcions que, en relació a la recaptació, 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.
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.17.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Marganell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
especificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Marganell de 25 d’abril de 2019 acordà l’ampliació i la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Marganell de 25 d’abril de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

II - Multes coercitives







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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Marganell de 25 d’abril de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les facultats
de gestió i recaptació de la Taxa pel subministrament d’aigua potable, per la qual cosa
les funcions delegades d’aquest concepte són les que a continuació s’especifiquen:







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.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
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 Marganell a favor de la Diputació de Barcelona
que abasten les facultats de gestió, recaptació i inspecció del tribut que a continuació
s’enumera:
-

Taxa per aprofitaments especials del domini públic, 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.













Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.18.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Matadepera, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió 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 Matadepera de 25 de març de 2019 acordà la modificació i
la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Matadepera de 25
de març de 2019, pel qual va aprovar revocar la delegació en la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la inscripció d’animals i
manteniment del cens.
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2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Matadepera de 25 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
-

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Taxa per la prestació de serveis urbanístics
Multes d'ordenança de convivència ciutadana
Execucions subsidiàries
Sancions administratives
Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
Qualsevol altre ingrés de dret públic

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







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.

3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Matadepera de 25 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
-

Taxa pel servei de manteniment del cementiri




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 pera 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
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anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Practica 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 pera 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






Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions pera 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.
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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, complementaries i definitives, pera
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes en període voluntària 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 tributaries
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributaria i
practica de les liquidacions tributaries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







Notificar 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 pera l'efectivitat dels anteriors.

VI - Contribucions especials








Notificar 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 pera l'efectivitat dels anteriors.
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VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, 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, complementaries 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 tributaries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributaria i
pràctica de les liquidacions tributaries 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 pel servei de recollida d'escombraries o residus sòlids urbans, neteja de
pous i carrers particulars











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions pera 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 pera l'efectivitat dels anteriors.

IX - Taxa per l ’ e ntrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies






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.
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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 pera l'efectivitat dels anteriors.

X - Taxa clavegueram











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions pera determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Practica 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 - Taxa pel servei de manteniment del cementiri









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.

XII - Taxa per la prestació de serveis urbanístics







Notificar 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 - Execucions subsidiàries



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

XIV - Multes d'ordenança de convivència ciutadana







Notificar fa 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.

XV - Sancions administratives







Notificar 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.

XVI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







Notificar 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.

XVII - Altres ingressos de dret públic







Notificar 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 cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
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Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.19.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Montmeló de 23 de juliol de 2019 acordà la modificació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Montmeló de 23 de juliol de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i liquidació i delegar única i exclusivament les funcions següents de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’especifiquen:
I – Taxa per la prestació de serveis d’esport i joventut









Expedició de documents cobratoris.
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 cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament









Expedició de documents cobratoris.
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 cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Taxa per a la realització d’activitats culturals, lúdiques i similars en establiments
municipals i utilització d’edificis municipals









Expedició de documents cobratoris.
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 cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.20.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Olivella de 2 d’abril de 2019 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Olivella de 2 d’abril de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
-

Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de
protecció del voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de vegetació
seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions








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.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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1.21.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orís, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament d’Orís de 21 de novembre de 2018, rectificat per acord plenari
de 3 d’abril de 2019, acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orís de 21 de
novembre de 2018, rectificat per acord plenari de 3 d’abril de 2019 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Sancions administratives
- Multes coercitives
- Execucions subsidiàries
- Taxa per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
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Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

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











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

II - Impost sobre activitats econòmiques













Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions 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.
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Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

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














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

V - Contribucions especials








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

VII - Altres taxes per:
- Taxa per subministrament d’aigua
- La prestació del servei de gestió de residus municipals
- Servei 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.

VIII - 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.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX - Altres ingressos:
- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
- Sancions administratives
- Multes coercitives
- Execucions subsidiàries
- Taxa per llicències urbanístiques
- Taxa per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
- Qualsevol altre ingrés 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 tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.22.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació
executiva de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor de 28 de març de 2019 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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recaptació executiva dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor de 28 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
-

Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
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.
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Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.23.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació, la revocació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Susanna, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió 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 Santa Susanna de 26 de març de 2019 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 25 de juny de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Susanna de 26 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Cànons per 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'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II - Multes coercitives








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

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Susanna de 26 de
març de 2019, pel qual va aprovar revocar la delegació en la Diputació de Barcelona
de totes les funcions de gestió i recaptació de les taxes que a continuació
s’especifiquen:
-

Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la
via pública.
Servei de clavegueram.

3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa
Susanna de 26 de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació

Àrea de Presidència
Secretaria General

s’especifiquen, en el sentit de delegar únicament les funcions de recaptació que
s’enumeren:
I - Taxes per:
-

-

Expedició de documents administratius.
Instal·lacions de quioscos i guinguetes.
Llicencies d'autotaxi.
Llicencies o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic o qualsevol remoguda del
paviment o les voreres.
Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada del domini públic.
Ocupació del sol públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions i indústries al carrer i ambulants.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ocupació de terrenys d'us públic amb materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i instal·lacions anàlogues.
Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
Prestació dels serveis d'ensenyaments especificats en establiments, equipaments i
instal·lacions municipals.
Servei de llar d'infants.
Servei de vigilància especial.
Utilització d'instal·lacions i equipaments municipals.
Utilització de l'escut del municipi.

Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests tributs es deleguen són:








Practica 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 - Preus públics per
-

Activitats de la brigada municipal.
Casals d'estiu.
Hortets municipals.
Mercat dominical al Torrentó de Can Gelat.
Utilització del bus urbà com a bus escolar.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests ingressos de dret públic es
deleguen són:








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 - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:
Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests ingressos de dret públic es
deleguen són:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
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 Santa Susanna a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles








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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica.











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Practica 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 pera 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.
Practica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per I'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 tributaria i
practica 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 pera l'efectivitat dels anteriors.

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















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per I'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 tributaria i
practica 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 pera l'efectivitat dels anteriors.

VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general i per la prestació del
servei de telefonia mòbil.









Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, pera
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 I'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 tributaria i
practica 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.

VIl - Taxes per:
-

Recollida d'escombraries.
Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.











-

-

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.

Expedició de documents administratius.
Instal·lacions de quioscos i guinguetes.
Llicencies d'autotaxi.
Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic o qualsevol remoguda del
paviment o les voreres.
Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada del domini públic.
Ocupació del sol públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions i indústries al carrer i ambulants.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ocupació de terrenys d'us públic amb materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i instal·lacions anàlogues.
Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
Prestació dels serveis d'ensenyaments especificats en establiments, equipaments i
instal·lacions municipals.
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-

Servei de llar d'infants.
Servei de vigilància especial.
Utilització d'instal·lacions i equipaments municipals.
Utilització de l'escut del municipi.



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








VIII - Preus públics per
-

Activitats de la brigada municipal.
Casals d'estiu.
Hortets municipals .
Mercat dominical al Torrentó de Can Gelat.
Utilització del bus urbà com a bus escolar.



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 - Contribucions especials.








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

X - Quotes d'urbanització.



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

XI - Execucions subsidiàries.








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

XII - Sancions diverses








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

XIII - Multes coercitives.








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 - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.








Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.
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XV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:








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.

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 unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.24.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sentmenat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió 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 Sentmenat de 29 de novembre de 2018, rectificat per acord
plenari de 28 de març de 2019 acordà l’ampliació, la modificació i la revocació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sentmenat de 29
de novembre de 2018, rectificat per acord plenari de 28 de març de 2019, pel qual va
aprovar revocar la delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s’especifiquen:
-

Agrupació de tributs
Taxa servei de guarderia municipal

2.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sentmenat de 29 de novembre de 2018, rectificat per acord plenari de 28 de març de
2019, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:







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

3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sentmenat de 29 de novembre de 2018, rectificat per acord plenari de 28 de març de
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2019, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
-

Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
Taxes per serveis urbanístics i per llicències o la comprovació d'activitats
comunicades en matèria d'urbanisme
Taxa per la prestació dels serveis del cementiri municipal

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







-

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.
Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris.

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







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- 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 Sentmenat a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
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.
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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
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.
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.
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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.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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







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.

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, 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.
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.
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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 - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i
comercials
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 - Taxa per l’ocupació i aprofitament de la via pública, pel que fa a l'entrada de
vehicles i reserva d'estacionament
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:










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.
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XI - Taxa per la prestació dels serveis del cementiri municipal
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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 - Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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.

XIII - Taxes per serveis urbanístics i per llicències o la comprovació d'activitats
comunicades en matèria d'urbanisme
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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.

XIV - Les següents taxes:
-

Taxa pel subministrament municipal d'aigua potable
Taxa per serveis generals (expedició de documents)
Taxa per llicència d'obertura d'establiments
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-

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats
Taxa per l’ocupació i aprofitament de la via pública

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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.

XV - Preu públic per la prestació del servei de l’escola bressol municipal
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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.

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







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.

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

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







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.

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







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 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 unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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1.25.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
la modificació i l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Subirats, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Subirats de 3 d’abril de 2019 acordà la modificació i
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Subirats de 3 d’abril de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona en el sentit de
delegar només les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
que a continuació s’especifiquen:
I - Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local




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

II - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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

III - Taxa per llicències urbanístiques








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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat,
els controls periòdics i les revisions periòdiques








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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats
de 3 d’abril de 2019 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 col·locació de senyalització vertical per establiments comercials
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
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.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.26.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Vic de 4 de març de 2019 acordà l’ampliació de la delegació
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió dels ingressos de dret
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic
de 4 de de març de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:











Taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials
Taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
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Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.27.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
la delegació acordada per l’Assemblea de la Junta de Compensació del Polígon
Muntanya Rodona, amb el vistiplau del Ple de l’Ajuntament de Subirats, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació d’ingressos de dret
públic titularitat d’aquest Entitat.
“L’Assemblea de la Junta de Compensació del Polígon Muntanya Rodona, de 29 de
setembre de 2018, amb el vistiplau del Ple de l’Ajuntament de Subirats de 3 d’abril de
2019, acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació d’ingressos de dret públic de caràcter urbanístic, tant en període voluntari
com en període executiu, de titularitat de dita entitat.
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.
D’acord amb l’article 123 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, les entitats urbanístiques tenen caràcter
administratiu, amb personalitat jurídica i plena capacitat per assolir els seus fins, estant
facultades per fer us de la via de constrenyiment per a l’exacció de les quotes,
titularitat que els correspon.
La Junta de Compensació del Polígon Muntanya Rodona està interessada en què la
Diputació de Barcelona porti a terme la gestió i la recaptació, en període de pagament
voluntari i executiu, dels ingressos de dret públic que es diran. Amb aquest fi i a
l’empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article
106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article
116.1 de las Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya i article 8.b) del Reglament general de
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recaptació, aprovat pel RD 939/2005, de 29 de juliol, l’Assemblea de la Junta de
Compensació del Polígon Muntanya Rodona adoptà l’acord de delegació de
determinades facultats, relatives a la gestió i la recaptació dels seus ingressos, amb
l’abast i el contingut que es detallen al punt primer de la part dispositiva d’aquest
dictamen.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Subirats, com a entitat de tutela, mitjançant acord
de 3 d’abril de 2019 va donar el vistiplau a aquesta delegació, amb el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i, paral·lelament,
va acordar delegar la recaptació executiva de les quotes d’aquesta entitat segons el
que preveu la legislació urbanística, al igual que ho ha fet amb la recaptació de
determinats tributs i altres ingressos de dret públic municipal.
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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada per l’Assemblea de la Junta de Compensació
del Polígon de la Muntanya Rodona el 29 de setembre de 2018 i de la delegació
efectuada pel Ple de l’ajuntament de Subirats el 3 d’abril de 2019 com a l’administració
de tutela de dita entitat a favor de la Diputació de Barcelona de les competències de
recaptació dels recursos de dret públic, tant en període voluntari com executiu,
titularitat d’aquesta Entitat. El contingut de les delegacions abastarà les següents
funciones:
-

L’emissió d’instrument de cobrament, corresponent al conjunt de quotes, tant
ordinàries com extraordinàries i notificació de les mateixes.
La determinació dels períodes de cobrament en voluntària pel que fa als ingressos
amb la recaptació delegada.
La recaptació en període voluntari de les quotes corresponents.
Expedició de la provisió de constrenyiment i pràctica de la seva notificació.
La recaptació en via de constrenyiment de les quotes corresponents.
La liquidació dels interessos de demora.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes de gestió recaptatòria.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer que consten en l’acord de delegació de l’entitat
urbanística delegant.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació a l’entitat urbanística delegant i a
l’ajuntament de Subirats i procedir a la publicació dels acords de delegació i llur
acceptació per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ SOCIAL
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
1.28.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2019, pel qual es proposa aprovar
l’actualització del conveni tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada
del Padró d’Habitants dels Ens Locals (AGIPH) i el text actualitzat de dit conveni
tipus que servirà per a la formalització del conveni entre la Diputació de
Barcelona i cadascun dels ajuntaments que aprovin l’AGIPH (exp. núm.
2019/11510).
“
I. ANTECEDENTS:
a) La formulació de l’AGIPH:
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta
de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que
articulava jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Gestió Informatitzada del
Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB núm. 169 de 16.7.1997.
Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents:
i. En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els articles 31 i
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
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en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis
de la província en àmbits molt diversos.
ii. En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació local
mitjançant el que disposa el darrer paràgraf de l’art. 17.1 de la LRBRL que va ser
introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i que estableix el següent:
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán la
gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su insuficiente
capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma
automatizada.”

L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada
per la LRBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició
dels ens locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per
fer-la efectiva, per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir
aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal
30/1992, de 26.11 (de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic,
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de
caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació
amb el padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de
Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu
exercici.
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, durant els
treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes següents:
- A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27.4.1997
concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes aplicables i
no vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE.
- Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada sol·licitud d’informe a l’Institut
Nacional d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento.
La Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19.6.1997, es va manifestar
de manera favorable al Conveni-tipus.
Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis específics amb
tots els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la Diputació de
Barcelona, que a data d’avui són un total de 252 municipis que, en termes de població,
representen un total de 1.011.132 habitants.
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b) Modificacions posteriors del Conveni-tipus:
En data 14.12.1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de 29.10, de Regulació del
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (LORTAD).
Per acord de Comissió de Govern, de data 29.03.2001, es modifica el conveni-tipus
(AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per
les referències a la Llei Orgànica 15/1999.
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que aprovava
el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció
de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del Conveni-tipus aprovat en
data 29.03.2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments de la nova normativa, i en
concret, per introduir alguns canvis en els tràmits del procediment d’aprovació de
creació o modificació del fitxer per part de l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord.
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11.3.2010, l’esmentat
conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats per dita normativa
relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquesta actualització fou
publicada al BOPB núm. 76, Annex I, de data 30.3.2010.
II. PROPOSTA DE NOVA ACTUALITZACIÓ:
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que
respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016).
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament
europeu, resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de
2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició
a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD.
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància
en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de
les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de
caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal.
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Així, aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels
responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa
necessari una actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes
d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi participen en la
gestió del Padró.
Finalment, s’haurà d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a les
normes de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovades per la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, i que tindrà la seva implementació a través del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, com
a mesura de publicitat activa que podran dur a terme els propis ajuntaments.
III. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.
a) Per part de la Diputació:
1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local,
que es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró
d’habitants dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de
gestió.
2) Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
b) Per part de l’Ajuntament:
1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a
formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.
2) Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.
c) Actuacions posteriors:
1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana.
2) L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
3) Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE, per part de la Diputació de
Barcelona, en el seu cas.
4) Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de
Barcelona, en el seu cas.
Les consideracions anteriors són les que fan referència als antecedents, a la normativa
aplicable, a les actuacions necessàries per portar al terme l’encomanda i al convenitipus, les quals es reprodueixen en la part expositiva del Conveni que és objecte
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d’aprovació en el segon acord. Val a dir que, per acabar de completar aquesta
actuació de cooperació local, s’ha elaborat un dictamen com a proposta-tipus per a
l’ajuntament que ha d’encomanar l’AGIPH, el text del qual es posarà a disposició dels
ajuntaments.
IV. NORMATIVA APLICABLE
En relació al padró d’habitants:
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció
de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016)
- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II
disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de gener
de 1997).
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de
2015.
- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener
de 2010)
Quant a l’encomanda de gestió:
- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (art. 17.1,
31 i 36).
Pel que fa a la publicitat del conveni:
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern (art. 14).
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- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (art. 309).
Pel que fa a l’òrgan competent:
- L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades
per altres administracions requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, per tant, el Ple és l’òrgan competent
per a l’aprovació d’aquest Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió
informalitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació de
Barcelona.
- L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que és necessari
l’informe previ del secretari o secretària de la Corporació i, si s’escau, de
l’interventor o interventora, per adoptar els acords del Ple sempre que es tracti de
matèries per a les quals s’exigeix un quòrum de votació especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.-. APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).
Segon.- APROVAR el text actualitzat del Conveni-Tipus per a la formalització del
conveni entre cadascun dels ajuntaments de la província de Barcelona que aprovin
l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH), d’acord amb la
minuta que s’adjunta com annex.
Tercer.- Publicar els precedents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general
coneixement.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
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Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
Gerència de Serveis de Medi Ambient
1.29.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2019, pel qual es proposa aprovar la
Declaració del Pacte per a l’Adaptació del Canvi Climàtic, aprovada pel Comitè
General de Direcció, de data 14 de febrer de 2019 i el Comitè Tècnic de Gestió i
Coordinació, de 26 d’octubre de 2018, del projecte LIFE-CLINOMICS, cofinançat
per la Unió Europea (exp. núm. 2015/6487).
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient,
participa com a beneficiari coordinador en el projecte LIFE-CLINOMICS, cofinançat per
la Unió Europea.
LIFE-CLINOMICS es proposa augmentar la resiliència de les entitats locals
mediterrànies a través de la intervenció en tres tipus de territoris (Reserva de la
Biosfera Terres de l’Ebre, Comarca de l’Alt Penedès i Parc Natural del MontsenyReserva de la Biosfera) i tres activitats econòmiques significatives (Turisme,
Agricultura i forestal).
L’execució del projecte és responsabilitat del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació
(CTGC), que té la competència de dirigir les activitats generals del projecte i coordinar
la participació dels socis a cada activitat.
La direcció general del projecte correspon al Comitè General de Direcció (CGD), que
té la competència de prendre les decisions del més alt nivell que afecten al
desenvolupament del projecte.
Una de les tasques que han assolit els beneficiaris de LIFE-CLINOMICS en acceptar
la subvenció concedida per la Unió Europea és la redacció del Pacte per a l’Adaptació
al Canvi Climàtic, per tal de sotmetre’l a la consideració i signatura dels beneficiaris del
projecte, així com d’altres territoris i sectors d’activitat, amb la finalitat d’augmentar la
resiliència del territori i de les activitats.
El Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic ha estat aprovat pel Comitè General de
Direcció amb data 14 de febrer de 2019 i pel Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació
amb data de 26 d’octubre de 2019, en ambdós casos per unanimitat.
Atès l’interès que el contingut d’aquest pacte té per a la Diputació de Barcelona, com a
govern local intermedi, a la vista de les competències de les diputacions provincials
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en
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el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, i de foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els
atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
I atès que l’adhesió al pacte per a l’adaptació al canvi climàtic és un document de
posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb
la naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols generals,
recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
i l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió a
l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de
Govern segons la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis
marc o protocols generals a l’apartat quart I.4.b) del Decret de Presidència número
8836 de 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de la Junta de
Govern, i delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència,
donada la rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR la declaració del “Pacte per a l’adaptació al canvi climàtic”,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic
Els impactes del canvi climàtic són una amenaça per al benestar i la salut de les persones,
el patrimoni, l’activitat econòmica, els sistemes urbans i els sistemes naturals.
L’estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic palesa que els països mediterranis del sud
d’Europa són en una zona calenta (hot spot) pel que fa a la vulnerabilitat als impactes del
canvi climàtic, amb un increment de la temperatura i una reducció de la pluviometria
1
superiors als que tenen i tindran a altres zones d’Europa .
Actualment, els territoris, els teixits productius i els teixits socials no reuneixen les
condicions adequades per mantenir llurs funcions davant la nova situació climàtica. Alhora
que la vulnerabilitat dels serveis públics i de les activitats econòmiques i socials que s’hi
desenvolupen és molt elevada.
1

The EU Strategy on adaptation to climate change (2013)
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/eu_strategy_en.pdf
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La societat ha de fer front a una alerta climàtica d’abast global:
-

Augment de les temperatures tant mínimes com màximes i mitjanes, de la insolació i
de les onades de calor i nits tropicals.
Sequeres cada vegada més intenses i freqüents.
Increment en el risc de grans incendis forestals.
Pujada del nivell del mar, amenaçant zones costaneres i deltaiques.
Pèrdua de biodiversitat i d’integritat biològica.
Fenòmens pluviomètrics extrems.
Aparició de noves malalties o ressorgiment d’altres que ja estaven eliminades.

L’adaptació és el principal recurs que tenen els agents que actuen en un territori per
disminuir la vulnerabilitat; es concreta en les estratègies, els plans d’acció i els processos
de governança.
Tots els agents -administracions públiques, empreses de béns i serveis, treballadors,
pagesos i la ciutadania- que comparteixen un territori amb capacitat de gestió tenen el
potencial d’afrontar els riscos del canvi climàtic a través d’accions concertades d’adaptació.
El projecte Life Clinomics posa en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques,
així com d’empreses privades, per disminuir la vulnerabilitat, anticipar-se als impactes
climàtics i augmentar la resiliència en tres territoris, reserva de la biosfera del Montseny,
comarca de l’Alt Penedès i reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre i en tres sectors
econòmics, pesquer, agroforestal i turístic.
Els resultats, l’experiència i la metodologia participativa que aporta LIFE CLINOMICS són
transferibles i replicables a l’àrea climàtica del Sud d’Europa.
Amb la firma del Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic, les entitats del Sud d’Europa
adquirim el compromís de promoure les actuacions proposades des del Life Clinomics per
tal d’augmentar la resiliència dels països del mediterrani europeu.
Orientats per/Inspirats en les línies que es recullen a l’estratègia per a l’adaptació al canvi
climàtic del LifeClinomics: Coneixement dels riscos i vulnerabilitats; Impuls a l’acció dels
agents; Governança i capacitació.
La Diputació de Barcelona, des del nostre àmbit d’actuació, ens comprometem a:
-

CONTRIBUIR EN LA IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS QUE DETERMINEN LA
VULNERABILITAT de les activitats econòmiques i dels territoris on es duen a terme.

-

ESTABLIR/AUGMENTAR ELS NOSTRES COMPROMISOS D’ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC, amb la revisió/elaboració de plans d’acció d’adaptació al canvi
climàtic, amb la identificació de totes aquelles mesures, accions i projectes a l’abast
de la nostra entitat i amb la cerca de la concertació amb la resta d’agents del territori.

-

PROMOURE LA PLANIFICACIÓ I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS FINANCERS
per adaptar i transformar les activitats econòmiques més sensibles als efectes
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produïts pel canvi climàtic, desenvolupant els conceptes de transició justa i de treball
decent.
-

FOMENTAR UNA AGRICULTURA I RAMADERIA MÉS RESILIENT d’acord amb els
nous escenaris del canvi climàtic per a mantenir la qualitat de la producció i la
seguretat alimentària.

-

FOMENTAR UNA GESTIÓ DELS BOSCOS que augmenti la resistència i resiliència
de les masses forestals al canvi climàtic, n’incrementi el seu paper en el cicle de
l’aigua i contribueixi a la prevenció d’incendis forestals, alhora que fomenti l’ús dels
productes forestals.

-

PROMOURE UNA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA QUE ADEQÜI les seves
instal·lacions, el consum de recursos i l’oferta als nous escenaris climàtics.

-

FOMENTAR LA INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DE LA PESCA I L’AQÜICULTURA
per a mantenir la seva sostenibilitat, la qualitat i la seguretat de la producció en els
nous escenaris climàtics.

-

FOMENTAR LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS (aigua, energia, sòl,
etc.) d‘acord amb el principi de solidaritat i sostenibilitat ambiental i econòmica, i una
renda justa pel sector. Impulsar sistemes eficients de distribució, apostar per noves
tecnologies que permetin ajustar els consums a les necessitats reals.

-

CREAR ÒRGANS DE GOVERN O INCORPORAR L’ACC A ÒRGANS JA
EXISTENTS, amb l’assignació de les funcions de promoció d’actuacions d’ACC, de
concertació dels agents del territori, de manteniment de les meses territorials i
sectorials i de seguiment dels resultats.

-

INCORPORAR L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LES ESTRUCTURES DE
LA NOSTRA ENTITAT, per donar eficàcia i estabilitat orgànica a l’acció en favor del
clima.

-

ADAPTAR/ADEQUAR LES CONDICIONS DELS LLOCS DE TREBALL als nous
escenaris del canvi climàtic per a disminuir els riscos laborals (adequació horaris,
equips,....) i mantenir el nivell d’ocupació.

-

FORMAR I CAPACITAR A LES PERSONES EN MESURES D’ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC, amb la incorporació de continguts sobre l’adaptació a les activitats
formatives de les organitzacions socials, econòmiques i les administracions públiques.

-

REALITZAR CAMPANYES INFORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ PER A
INVOLUCRAR LA CIUTADANIA EN L’ACCIÓ NECESSÀRIA PER A ESDEVENIR
TERRITORIS MÉS RESILIENTS, a través de l’augment del
coneixement i
l’afavoriment de la incorporació d’accions que contribueixen a l’adaptació al canvi
climàtic en la vida quotidiana i en les activitats productives de la societat.

-

PROTEGIR LA SALUT DE LES PERSONES davant els nous riscos que suposaran
les onades de calor que es preveuen més intenses, més freqüents i més llargues amb
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el foment d’eines, protocols i mesures que s’estableixin per fer-hi front i amb
l’adequació dels espais públics a les noves circumstàncies climàtiques.
-

COMPARTIR LES NOSTRES ACCIONS I LES BONES PRÀCTIQUES sempre que
sigui possible i en connexió amb els nostres sectors d’arreu d’Europa, especialment
de la zona mediterrània.”

Segon.- Fer difusió de la declaració del “Pacte per a l’adaptació al canvi climàtic” a
través del web http://lifeclinomics.eu/ca/.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat, amb els vots favorables dels diputats i
diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
S’absenta de la sessió el vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP)
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).
2.1.- Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de
Barcelona, contra el tancament de Prysmian i per una estratègia de concertació
social territorialitzada i amb recursos.
El text sotmès a debat i votació incorpora una esmena en la part expositiva presentada
pel Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.
“La multinacional Prysmian (produeixen cables especialitzats fonamentalment per
línies elèctriques), amb plantes a Manlleu i Montcada i Reixac en les que hi treballen
més de 500 persones, ha presentat fa unes setmanes un expedient de tancament per
a finalitzar la seva activitat. No es tracta d’una empresa deficitària, ans al contrari, a les
plantes catalanes de Prysmian es produeixen components específics que no es poden
produir en cap altre de les plantes del grup. Es tracta d’un reajustament de la plantilla
global, que a resultes de la lesiva legislació laboral del nostre país, se centra a les
plantes catalanes. És a dir, que és més barat per a l’empresa tancar les plantes aquí
que a qualsevol altre país.
En les darreres setmanes hem conegut també la presentació de diversos EROs a
d’altres empreses del nostre entorn, centrats majoritàriament a sectors com el metall o
l’automòbil.
Sectors que ja porten anys patint una crisi de model productiu que ha arrasat amb una
gran part de la indústria del nostre país.
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La legislació laboral vigent derivada de la Reforma Laboral, abusiva i injusta, afavoreix
aquest tipus d’actuacions per part d’empreses que pretenen deslocalitzar la seva
producció per abaratir costos o per estratègia i genera, a més de situacions crítiques
per a moltes famílies que viuen directa i indirectament d’aquestes empreses,
situacions de desequilibri i d’insostenibilitat als territoris que abandonen. El cas de la
planta de Manlleu de Prysmian és un exemple evident del brutal impacte territorial
d’aquests EROs, ja que perdrien la feina 311 osonencs i osonenques, suposant una
pujada de 4 punts en la taxa d’atur comarcal.
Tot sembla indicar que ens trobem davant l’inici de la segona fase d’una crisi
econòmica que de retruc aprofundeix en la crisi industrial, que amenaça amb
desindustrialitzar gran part del país, convertir-lo en un territori de serveis, i tornar a
sembrar situacions de desigualtat i de pobresa que les institucions públiques haurem
de combatre amb tots els nostres recursos.
Catalunya necessita avançar-se a aquesta situació i urgentment començar a desplegar
una estratègia de concertació social territorialitzada, que faci de parapet davant la
inestabilitat, que aconsegueixi unificar els compassos dels agents econòmics i socials
amb els de les institucions públiques i que permeti una actuació més directa, propera i
eficient en els casos de conflicte.
Cal que les institucions catalanes executin els plans industrials que s’han aprovat i no
s’han aplicat els darrers anys. Cal voluntat política i recursos per a que els plans “Més
indústria” es duguin a terme immediatament, amb inversions per al seu desplegament,
que acompanyin els processos de concertació, de modernització i de
reindustrialització.
Per tot l’exposat, el Grup d’En Comú Guanyem a la Diputació de Barcelona proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar la decisió de l’empresa multinacional Prysmian de tancar les seves
plantes a Manlleu i Montcada i Reixac, deixant al carrer a prop de 500 treballadores i
treballadors.
Segon.- Expressar la nostra solidaritat i el total suport a la plantilla de Prysmian en les
mobilitzacions i accions que emprenguin per evitar el tancament de l’empresa.
Tercer.- Sumar-nos a l’impuls d’una estratègia de concertació social territorialitzada,
de la que hi participin agents econòmics i socials i institucions públiques, que permeti
enfortir i defensar en millors condicions la nostra indústria.
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Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que doti pressupostàriament i executi els
plans industrials aprovats sota la denominació “Més indústria”, i inverteixi en la
modernització i impuls de la indústria a Catalunya.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Direcció General de Prysmian, al Comitè
d’empresa de Prysmian, al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al
Servei d’Ocupació de Catalunya i a les federacions d’indústria de CCOO i UGT.”
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt.
Intervenen el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés, la presidenta i
portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Gracia, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, la
diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyora
Funtané, i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, senyora Díaz.
Les diferents intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària
disponible a
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=1290

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat, amb els vots favorables dels diputats i
diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
En aquest moment s’incorpora a la sessió la diputada senyora Tarafa (ECG).
2.2.- Moció que presenta el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de
la Diputació de Barcelona, de condemna de la violència.
“El pasado 1 de octubre, en vísperas de la publicación de la sentencia del Tribunal
Supremo tras el juicio a los 12 dirigentes independentistas (por los hechos acaecidos
en los meses de septiembre y octubre de 2017), los partidos y organizaciones
independentistas presentaron un manifiesto, en la línea de la resolución aprobada en
el Parlament el pasado día 26/9/2019, en el que se legitima “la desobediencia civil e
institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y
sociales que puedan ser lesionados".
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Nadie duda que, ante determinadas circunstancias un individuo, o un colectivo de
personas, pueda valorar moralmente justificada la desobediencia civil. Lo
incomprensible es que pretendan que esa desobediencia no tenga consecuencias;
desobedecer las leyes y/o resoluciones judiciales conduce a un ilícito (administrativo,
penal, civil, laboral). Las convicciones morales (o una valoración de la justicia
diferente) sobre las que se basaría la desobediencia civil, en democracia, no pueden
desplazar a la Ley; es más, uno de los elementos que define la desobediencia civil y
pacífica es la asunción de las sanciones derivadas de la misma (es decir, asumir la
responsabilidad de lo que se hace). Es una contradicción en términos: el desobedecer
no puede ser un derecho. La desobediencia civil es un acto contrario a la ley y, por
tanto, ilícito.
Por tanto, consideramos que incitar a la desobediencia civil desde las instituciones
públicas catalanas es un gravísimo acto de irresponsabilidad política
El lunes 14 de octubre de 2019, tuvimos conocimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo núm. 459/2019, por la que se condena a nueve (de los doce) líderes
independentistas catalanes, por el delito de sedición (se da concurso medial con el
delito de malversación en 4 de los condenados), a penas de entre 9 y 13 años de
cárcel.
Que hecha pública la sentencia y de forma paralela al ejercicio legítimo del derecho
constitucional a la manifestación pacífica, desde la misma noche del lunes día
14/10/19, se han venido produciendo gravísimos episodios de violencia extrema en las
calles de diferentes municipios de Cataluña; principalmente en Barcelona y teniendo
como objetivos prioritarios: el Aeropuerto del Prat Josep Tarradellas, la Delegación del
Gobierno en Cataluña y sus correspondientes subdelegaciones, la Jefatura Superior
de la Policía Nacional, la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y
muchas calles y arterias principales de las Ciudades e importantes vías de
comunicación terrestre.
El resultado de las acciones del independentismo violento es gravísimo: más de 600
heridos en una semana de disturbios, entre ellos casi 300 agentes de la Policía
Nacional y de los Mossos d’Esquadra; daños en la vía pública y su mobiliario, que sólo
en Barcelona superan los 3 millones de euros, a los que habrá que sumar los daños
sufridos por los establecimientos privados; daños en red de infraestructuras y servicios
de transporte por valor superior a 7,3 millones de euros (según comunicado del
Ministerio de Fomento); el perjuicio presente y futuro para la imagen y la economía de
Cataluña, la inseguridad generada impactará en el turismo, la actividad hotelera y la
restauración, que se verán directa y gravísimamente afectadas por las imágenes de
violencia difundidas por los medios internacionales (baste recordar que el turismo
representa el 12% del PIB de Cataluña).
Que en las instituciones democráticas que emanan directamente de la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña: el Parlamento de Cataluña, las
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Diputaciones Provinciales, los Consejos Comarcales y muchos Ayuntamientos;
estamos asistiendo, en el mejor de los casos, a tibias condenas de la violencia,
cuando no a una delirante distorsión del prisma, polarizando la crítica sobre la
actuación de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra en su rechazo a los ataques
recibidos por parte de los violentos. Habrá que recordar que las FFCCS tienen
legalmente atribuidas, entre otras importantísimas funciones relacionadas con la
seguridad y la protección del ejercicio de la libertad y derechos de las personas, la
obligación de mantener y restablecer el orden público. Todos hemos sido testigos del
violento acoso al que han sometido a las FFCCS y quienes han protagonizado esos
gravísimos incidentes que atentan contra el orden público y la seguridad de la
ciudadanía en Cataluña.
Nuestro deber como representantes públicos es el de defender a todos los catalanes,
y en especial aquellos que puedan sentirse amenazados por los que con sus
manifestaciones, actitudes y hechos alientan y aplauden a los violentos o,
simplemente, no condenan de forma taxativa y sin ambages el uso de la violencia
como medio para conseguir cualquier objetivo político.
Como representantes de la sociedad, escogidos democráticamente a través de las
urnas, debemos estar al lado de la defensa de los derechos y las libertades de todos
los catalanes, incluidos los derechos a disentir y de manifestación pacífica, pero a la
vez debemos situarnos frente a aquellos que pretenden imponer su modelo de
sociedad por la fuerza.
Por todo ello, el Grupo de Ciutadans en la Diputación Provincial de Barcelona(Cs)
insta al Pleno de dicha institución a la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
1. DECLARAR que la violencia, en democracia, nunca puede ser el medio para
alcanzar objetivos políticos y proclamar que es el deber de todos los demócratas, y
de las instituciones y cargos electos en particular, CONDENAR, de forma taxativa y
sin ambages, el uso de la violencia con fines políticos.
2. RECHAZAR el acoso al que están siendo sometidos los agentes de las FFCCSE
desplegados en Cataluña y los Mossos d’Esquadra por parte del independentismo
violento y AGRADECER la labor que realizan garantizando la seguridad y la
convivencia de todos los catalanes.
3. CONDENAR la irresponsable actitud de algunos políticos que persisten en buscar
la división, la radicalización y el cuestionamiento permanente de las instituciones
del Estado, su legitimidad e independencia. Todos debemos respeto a la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las Instituciones
que de ellas emanan.
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4. TRASLADAR estos acuerdos al Govern de la Generalitat de Catalunya, a los
Grupos Parlamentarios del Parlament de Catalunya, y a la Diputación Permanente
del Congreso de los Diputados.”
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt.
Intervenen la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, senyora Díaz, per demanar la retirada de la moció fins poder consensuar un
text conjunt, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar,
per indicar que mantenen la moció i defensar el seu contingut, la presidenta i portaveu
del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el president del Grup Partit Popular,
senyor García Albiol, el diputat del Grup En Comú Guanyem, senyor Duarte, el
portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, la diputada del Grup
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyora Benedí, la portaveu del
Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz i,
novament, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar.
Es reincorpora a la sessió el vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP).
Les diferents intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària
disponible a
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=2357

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (16), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular (2), el vot en
contra dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16),
Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i l’abstenció del Grup polític Tot per
Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 22 vots a favor, 28 vots en contra i 1
abstenció.
2.3.- Moció que presenta el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de
la Diputació de Barcelona, en relació amb la disminució de la despesa social
realitzada per la Generalitat de Catalunya i els seus reiterats incompliments
financers amb les Administracions Locals.
“El Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006 de 19 de Julio) establece
que “Los poderes públicos deben tener como objetivo la mejora de calidad de vida de
las personas” (art. 40.1); deben “promover políticas públicas que permitan la cohesión
social”, (art. 42.2) y “deben garantizar la calidad de servicios y la gratuidad de la
asistencia sanitaria pública en los términos que establezca la ley” y “promover políticas
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preventivas y comunitarias”, garantizando “la calidad del servicio y la gratuidad de los
servicios sociales que las leyes determinen como básicos” (art. 42, 1,4 y 5).
El Informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales
sobre la evolución del gasto en políticas sociales, -sanidad, educación y servicios
sociales-, en adelante “el Informe”,2 facilita los datos que señalan que Cataluña
invierte un 19,9% en política social menos, que el período anterior a la crisis
económica, lo que se traduce en 4.124 millones de euros menos, acumulando un
recorte comparable con el total de España que asciende a 4,190 millones de euros.
Cataluña ha tenido un gasto sanitario en 2018 de un 27,5% inferior al del año 2009,
con 3.328 millones menos, siendo la Comunidad Autónoma con mayores recortes en
sanidad, educación y atención a los más vulnerables. Según este Informe, Cataluña ha
destinado más dinero al resto de las políticas como infraestructuras, seguridad y al
“procés”, utilizando solo un 54% de su presupuesto en sanidad, educación y servicios
sociales, frente al resto de las Comunidades Autónomas que emplea de media un
60%.
El Informe afirma que Cataluña tienen la lista de espera más larga de dependencia y
uno de cada tres dependientes no recibe la prestación que pueda corresponderle por
desidia de la Generalitat y realiza un gasto social por habitante de 1.154 euros en
sanidad; 753 en educación y 275 en servicios, ocupando el último puesto de las
Comunidades Autónomas.
Paralelamente a los continuos recortes en políticas sociales del Govern de la
Generalitat, la Diputación de Barcelona se veía obligada a destinar recursos, fuera de
los propios destinados a políticas sociales, para cubrir los incumplimientos
autonómicos respecto a los municipios de la provincia, así el esfuerzo presupuestario
de la Diputación destinado a materias relacionadas con la Generalitat ascendió a 32,8
millones en 2017, y 31,2 en 2018, y además viéndonos obligados a aprobar Planes
Extraordinarios de Asistencia Financiera Local para hacer frente a impagos de la
Generalitat, y articulados a través de operaciones de tesorería, que sólo en el ejercicio
de 2017 supuso destinar 45,2 millones de euros de la Diputación de Barcelona,
manteniéndose en fecha de 31 de diciembre de 2018 una deuda con la Diputación de
5,5 millones de euros.
Ante esta realidad, en 2015 diversos ayuntamientos se vieron obligados a demandar a
la Generalitat por sus incumplimientos en relación a les escoles bressol.

2

https://directoressociales.com/noticias/443-el-gasto-social-por-comunidades-sanidad,educaci%C3%B3n-y-servicios-sociales.html . Véase en relación a la Fuente de información “El Periódico”,
Martes 10 de Septiembre de 2019, páginas 24 y 25
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Por los motivos expuestos anteriormente, el Grupo Ciudadanos de la Diputación de
Barcelona propone al Pleno la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
PRIMERO. INSTAR a la Generalitat de Catalunya a adoptar las medidas
presupuestarias necesarias para revertir los recortes en políticas sociales (sanidad,
educación y servicios sociales) y recuperar, como mínimo, el gasto social previo al año
2010.
SEGUNDO. CENSURAR la nula vocación y preocupación social del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya, por mantener el mayor recorte en términos porcentuales en
la última década en inversión destinada a políticas sociales y situar a Catalunya en el
último puesto de todas las Comunidades Autónomas de España.
TERCERO. INSTAR a la Generalitat de Catalunya a priorizar presupuestariamente las
políticas sociales que den cobertura a las necesidades reales del conjunto de la
ciudadanía y orillar las partidas presupuestarias destinadas a crear las “estructuras de
estado”3 o de carácter identitario.
CUARTO. INSTAR al Gobierno de la Generalitat a trabajar para el conjunto de los
ciudadanos de Catalunya; exigiendo al Gobierno de España, por las diferentes vías
legales que tiene a su alcance (en la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales
Estado-Generalitat, en el Consejo de Política fiscal y Financiera y si es preciso, como
se ha hecho, por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa), los recursos
presupuestarios necesarios para hacer frente, de forma prioritaria, a las políticas
sociales cuyo deficiente trato por parte de la Generalitat de Catalunya ha puesto de
manifiesto el Informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales.

3

Informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados
a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes
a los ejercicios 2011-2017 (fecha emisión 2/4/19):
-De acuerdo con los datos de que ha dispuesto el Tribunal de Cuentas en la presente fiscalización, se
ha podido establecer que el total de las obligaciones reconocidas en el período 2011 a 2017 en
acción exterior por la Generalitat ascendió al menos a 416, 8 millones de euros.
-El gasto total de las delegaciones durante el citado periodo, superó los 27 millones de euros. Por su
parte, los gastos ejecutados por DIPLOCAT ascendieron a 15,8 millones de euros.
-Se han detectado irregularidades y deficiencias en la planificación, presupuestación, gestión y
ejecución de los recursos destinados a la acción exterior.
-Se ha constatado la existencia de gastos para los que no existen los justificantes correspondientes o
en que no se ha acreditado la prestación realizada, así como la realización de actividades fuera de las
finalidades establecidas en la ley o ajenas a las competencias de la administración catalana.
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QUINTO. Instar a la Generalitat de Catalunya a cumplir sus obligaciones financieras
respecto a los Ayuntamientos de Barcelona así como con la propia Diputación de
Barcelona.
SEXTO.- Instar al Gobierno de la Diputación de Barcelona a crear los instrumentos
necesarios de acompañamiento y asesoría a los municipios en sus reclamaciones
frente a la Generalitat.
SÉPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a los Grupos Parlamentarios del Parlament de Catalunya y a la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales.”
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt.
Intervenen el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, per
defensar el contingut de la moció, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa,
senyora Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el diputat del
Grup En Comú Guanyem, senyor Subirats, el portaveu del Grup Junts per Catalunya,
senyor García Cañizares, el president del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Guiteras, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz i, novament, el portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar.
Les diferents intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària
disponible a
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=4016

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular
(2), el vot en contra dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Tot per Terrassa (1) i
l’abstenció del Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (16), sent el resultat definitiu de 6 vots a favor, 29 vots en contra i 16
abstencions.
Abandona la sessió el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM).
2.4.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la
Corporació i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords
adoptats per la Junta de Govern.
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la Corporació i
per les presidentes i presidents delegats de les diferents àrees de l’estructura
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organitzativa de la corporació i, concretament, de les comissions informatives i de
seguiment (en endavant CIS) que s’indiquen a continuació: de la CIS de Presidència,
Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 9775 al 11718, ambdós
inclosos de l’any 2019, de la CIS de Territori i Medi Ambient, compresos entre els
números 9761 al 11559, de la CIS de Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç,
compresos entre els números 9807 al 11719, ambdós inclosos de l’any 2019, de la
CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, compresos entre els números 9777
al 11688, ambdós inclosos de l’any 2019 i dels acords adoptats per la Junta de
Govern corresponents a la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019.
2.5.- Precs
Formula un prec el president del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, senyor Guiteras. La intervenció es troba recollida a la gravació de la
sessió disponible a
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=5586

2.6.- Preguntes
Formula una pregunta la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora
Melgares. La intervenció es troba recollida a la gravació de la sessió disponible a
HASH del video:”Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019103101?ts=5655

De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General
s’indica el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la
darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que estan pendents
de contestar, 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 25 de setembre de 2019, pel Grup Partit Popular,
que diu:
Daniel Gracia Álvarez, Diputat portaveu del Grup del Partit Popular, per tal que li sigui
contestada pes escrit, amb lliurament de la documentació, formula la següent
PREGUNTA
-

En quin estat de tramitació està el Pla de Mobilitat de Badalona que està elaborant la
Diputació de Barcelona per petició de l’Ajuntament de Barcelona amb data de 19 de
juny de 2019.

-

Demana còpia del nou Pla de Mobilitat de Badalona una vegada estigui enllestit.

Pregunta pendent de resposta
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2.- Pregunta formulada, en data 25 de setembre de 2019, pel Grup Partit Popular,
que diu:
Daniel Gracia Álvarez, Diputat portaveu del Grup del Partit Popular, per tal que li sigui
contestada pes escrit, amb lliurament de la documentació, formula la següent
PREGUNTA
Demana còpia de l’Estudi d’activació temporal d’espais en desús a Badalona que ha
estat lliurat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Badalona.
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 24 d’octubre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 25 de setembre, (Registre d’entrada núm.
1940048089), mitjançant el qual demanàveu còpia de l’estudi “Activació temporal d’espais
en desús a Badalona”, us adjuntem amb aquest ofici una USB que conté l’esmentat
estudi amb el contingut relacionat tot seguit. El treball fou lliurat per la Diputació de
Barcelona a l’Ajuntament de Badalona el passat 17 de juny de 2019.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

3.- Pregunta formulada, en data 25 de setembre de 2019, pel Grup Tot per Terrassa,
que diu:
Atès que el passat 11 de juliol de 2019 es va celebrar la sessió plenària extraordinària
de constitució de la Diputació de Barcelona amb el nomenament de les diputades i
diputats que conformaran el ple en aquest mandat 2019-2023 sorgit dels resultats
electorals del 26 de maig de 2019.
Atès que amb l’inici del mandat de la nova corporació i la constitució del nou govern de
la Diputació de Barcelona, es dicten el seguit de decrets per a la posada en marxa i
inici de l’activitat política.
Atès que amb data del 18 de juliol de 2019, es signa el dictamen de fixació del nombre
de personal eventual, aprovació de la seva plantilla i fixació de les seves funcions,
característiques i retribucions.
Sobre el màxim de personal eventual atribuïble a la Diputació de Barcelona (124) de
conformitat amb la disposició final 19a de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
pressupostos generals de l’Estat per al 2016, que modifica l’article 104.bis de la Llei
7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, queden aprovats 92 llocs de
treball per a l’exercici econòmic de 2019 subdividits en personal de confiança i
personal d’assessorament especial.
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Atès que el personal eventual, tant el personal de confiança com el personal
d’assessorament especial, és aquell que, en virtut d’un nomenament amb caràcter no
permanent, només realitza funcions expressament qualificades de confiança i
assessorament especial.
Atès que en el Decret de la Presidència núm. 8927/2019, de 23 de juliol, de
nomenament del personal eventual (exp. 2019/13342) i en la seva modificació parcial
del 29 de juliol de 2019 i del 9 de setembre de 2019, es publica el llistat de persones
nomenades com a personal eventual (assessors tècnics i assessors
Atès que en aquest nomenament i en les seves modificacions es detalla el llistat de
personal eventual nomenat però dels assessors de grups polítics no s’indica a quin
grup polític s’adscriuen ni cap altra informació que el nostre grup considera important
ser-ne coneixedors.
SOL·LICITEM
PRIMER.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de
Barcelona s’informi del nombre total de personal eventual nomenat amb data de l’1 de
setembre de 2019.
SEGON.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de
Barcelona s’informi de la següent informació relativa als assessors de grups polítics
nomenats:
-

Grup polític associat.
Dedicació.
Nivell retributiu.

TERCER.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de
Barcelona s’informi dels criteris de distribució i atorgament de personal eventual a
cadascun dels grups polítics i àrees amb delegació.
QUART.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de
Barcelona s’informi de l’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades com a
personal eventual en anteriors mandats.
CINQUÈ.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de
Barcelona s’informi i apliqui el principi de transparència publicant aquesta informació a
la web www.diba.cat al Portal de Transparència.
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 31 d’octubre de 2019 i diu:
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Benvolguda Diputada,
En relació amb el vostre escrit de data 18 de setembre, mitjançant el qual demanàveu
informació sobre l’estructura i assignació de personal eventual al govern i als diferents
grups polítics.
Es passa a detallar la següent informació.
Respecte del Primer Punt.
El nombre de personal eventual que presta servei a la Diputació de Barcelona contemplat
en aquest pressupost 2019, és de 92 persones.
Respecte del Segon Punt.
Les retribucions d’assessors/es i assessors/es tècnics de Presidència, d’Àrees i diputats/des
amb delegació, així com el llistat nominatiu del personal eventual, és informació que resta
publicada i actualitzada des de l’inici de mandat a la plana Web i al Portal de Transparència
DIBA.
Essent la normativa aprovada i publicada referent la que a continuació s’esmenta: Acord
Plenari 94/19 de 23 de juliol.-Decret 8927/19 de 23 de juliol.-Decret 8988/19 de 29 de
juliol.- Decret 9594719 de 6 de setembre.-Decret 10098/19 de 19 de setembre.-Acord
Plenari 105/19 de 26 de setembre. Així mateix, les publicacions al DOGC DE 18/9/19 I DE
23/9/19, elatives a nomenaments i modificacions personal eventual Diputació de Barcelona
Respecte del Tercer Punt.
Els criteris de distribució i atorgament de personal eventual de cadascun dels grups polítics
i àrees de delegació, responen als següents principis:
-Presidència nomena assessors/es tenint en compte les peticions i propostes dels grups
polítics.
-Atenent a la proporcionalitat i territorialitat dels resultats i la representació política
obtinguda.
-L’adscripció és funcional (existeix una única tipologia de personal eventual) i es regeix per
criteris de dedicació i responsabilitat en les tasques desenvolupades, sempre a proposta
dels diferents grups polítics.
Respecte del Quart Punt.
L’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades, és des de l, inici de mandat i
successivament, en tant en quant, es produeixin nous nomenaments. Tal i com reflecteix
l’Acord Plenari de 23 de juliol de 2019.
L’adscripció del personal eventual a cadascun dels grups polítics, afecta a la Llei de
Protecció de Dades. Es tracta d’un dret personal, tal i com queda expressat al Títol 2Principi de Protecció de Dades.art.9.punt 1 (Reglament UE.9.2 2016/679).
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Respecte del Cinquè Punt
L’aplicació del principi de transparència és compleix des de l’inici de mandat, amb la
publicació de totes les dades esmentades tant a la web, com al Portal de Transparència de
la Diputació de Barcelona.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

4.- Pregunta formulada en data 2 d’octubre de 2019, pel Grup Partit Popular, que diu:
Daniel Gracia Álvarez d’acord a l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació
de Barcelona, formula la següent PREGUNTA per ser contestada per escrit.
Relació detallada de les peticions fetes per l’Ajuntament de Badalona a les Meses de
Concertació, al Catàleg de Serveis i als diferents programes complementaris,
corresponents a l’any 2018 i a l’any 2019, amb detall de la petició, de la quantitat
econòmica sol·licitada i de la data de formulació de la petició.
Pregunta pendent de resposta
5.- Pregunta formulada en data 3 d’octubre de 2019, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
En les darreres setmanes diferents ajuntaments han rebut un correu des de l’Oficina
de les Dones i LGTBI (document adjunt) on es recorda la possibilitat de sol·licitar un
ajut econòmic en el marc de les meses de concertació per a despeses de capítol 1. En
el mateix correu es recorda la necessitat de realitzar aquesta gestió abans del 31
d’octubre.
Tenint en compte que les diferents sol·licituds de meses de concertació ja es van
realitzar a l’inici de la legislatura i a aquestes alçades les diferents accions haurien
d’estar en fase d’execució
1. El suport econòmic al que fa referència el citat correu electrònic es refereix a un

nou ajut en el marc de les meses de concertació? O forma part de les peticions
inicials de les meses de concertació 2016-2019?
2. A quins ajuntaments s’ha enviat aquest correu electrònic i amb quin criteri?
3. Quants ajuntaments han sol·licitat el suport econòmic per a capítol 1 d’aquest

recurs per a tècnics d’igualtat a inicis del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019? I quants al llarg d’aquest any 2019?
4. Quantes de les sol·licituds han estat acceptades i quantes desestimades? Amb

quines dates?
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Pregunta pendent de resposta
6.- Pregunta formulada, en data 3 d’octubre de 2019, pel Grup Ciutadans - Partido
de la Ciudadania, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado portavoz del Grupo Ciutadans – Partido
de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente información:
1) A raíz de tener conocimiento de un futuro nuevo contrato de la XAL a la señora
XXX, sería de interés de nuestro grupo: que se nos entregue copia del
contrato, el presupuesto del programa televisivo en el que va a trabajar, y las
fuentes de financiación de ese presupuesto.
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 31 d’octubre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 3 d’octubre, (Registre d’entrada núm. 1940049181),
us adjuntem amb aquest ofici la documentació sol·licitada, que en ha facilitat la Xarxa
Audiovisual Local XAL, on demanàveu:
1- Copia del contracte subscrit amb la Sra. XXX.
2- Pressupost del programa televisiu en el que va a treballar.
3- Informació de les fonts de finançament d'aquest pressupost.
En relació al tercer punt, sobre els fonts de finançament d’aquest pressupost, manifestar
que estan publicades en els estats financers de la Xarxa Audiovisual Local, SL.
Fer constar que la documentació adjunta pot contenir informació protegida per la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD) essent responsabilitat de la persona que rep la informació la seva custodia i
protecció.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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7.- Pregunta formulada en data 4 d’octubre de 2019, pel Grup Partit Popular, que diu:
Ateses les informacions periodístiques sobre la continuïtat de la Sra. XXX, esposa de
l’ex president de la Generalitat, Cales Puigdemont, com a presentadora del programa
The Weekly Mag de la Xarxa de Comunicación Local, Xavier García Albiol,
President del Grup del Partit Popular d’acord a l’article 35.2 del Reglament Orgànic de
la Diputació de Barcelona, formula la següent PREGUNTA per ser contestada per
escrit.
1. Quins són els criteris de valoració que motiven la contractació de la Sra. XXX per

la Xarxa d’Audiovisual Local, atès que existeixen molts professionals de la
comunicació a Catalunya que dominen l’anglès, que és l’idioma en que es fa
aquest programa?.
2. Quines són les audiències d’aquest programa en 2018 i en 2019?.
3. S’ha previst el canvi de l’actual Conseller Delegat de la Xarxa d’Audiovisual Local

o s’ha decidit mantenir-lo? En cas de que s’hagi previst el canvi, quins candidats
s’han contactat?
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 31 d’octubre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 4 d’octubre, (Registre d’entrada núm. 1940049280),
us adjuntem amb aquest ofici la documentació sol·licitada, que ens ha facilitat la Xarxa
Audiovisual Local, SL. on demanàveu:
1- Criteris de valoració que motiven la contractació de la Sra. XXX, per la Xarxa
Audiovisual Local SL.
2- Quines són les audiències d’aquest programa en 2018 i en 2019.
3- S’ha previst el canvi de l’actual Conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, SL., o
s’ha decidit mantenir-lo? En cas de que s’hagi previst el canvi, quins candidats s’han
contactat?.
Com ha resposta a la seva primera pregunta, adjunto informe sobre la contractació
audiovisual dels serveis de direcció i presentació del programa "The Weekly Mag".
Pel que fa a la segona pregunta, adjuntem els informes d’audiències del programa "The
Weekly Mag" els anys 2018 i 2019.
En relació a la tercera pregunta, li manifesto que segons l'article 14.2 del Estatuts Socials de
la Xarxa Audiovisual Local, SL: "Els membres del Consell exerciran els seus càrrecs durant
el termini determinat a l'acte del seu nomenament el qual no podrà excedir de quatre anys i
podran ser reelegits una vegada". Per tant, correspon al ple de la Diputació de Barcelona en
funcions de Junta General d' Accionistes, nomenar el nou Consell d' Administració i
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correspon a aquest nou Consell d'Administració escollir de entre els seus membres el
Conseller Delegat.
Fer constar que la documentació adjunta pot contenir informació protegida per la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD) essent responsabilitat de la persona que rep la informació la seva custodia i
protecció.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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8.- Pregunta formulada en data 15 d’octubre de 2019, pel Grup Ciutadans - Partido
de la Ciudadania, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputat portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit,
passo a formular respectuosa SOL.LICITUD del següent apartat:
1. Consulta i còpia de l’expedient del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Begues,
realitzat al 2019 amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la
Diputació de Barcelona.
Pregunta pendent de resposta
9.- Pregunta formulada oralment pel portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, a la sessió plenària de data 26 de setembre de
2019, que diu:
Pregunto a la señora presidenta si usted va a autorizar que desde la Diputación de
Barcelona se den subvenciones directas durante este mandato a la entidad Plataforma
per la Llengua.
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés signada, va ser tramesa en data 31
d’octubre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb la pregunta formulada oralment en la sessió plenària del passat 26 de
setembre us comuniquem que:
Tal i com s’expressa al Preàmbul de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona, publicada al BOP de 9 de maig 2017.
«L’activitat de foment és una modalitat d’actuació administrativa que en l’àmbit de les
administracions locals catalanes té el suport legal en els articles 239 i següents del Decret
legislatiu 2/2003,de 28 d'abril (Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya).
La finalitat d'aquesta activitat és promoure i orientar el comportament dels administrats
respecte a la realització d'actuacions que satisfan interessos públics generals, entre les
manifestacions més significatives de la qual hi ha la concessió de subvencions, fet que a la
Diputació de Barcelona pren una especial rellevància ateses les funcions cooperadores que,
com a administració territorial, li atribueix l'article 36 de la Llei 7/85,de 2 d’Abril, reguladora
de les bases de règim local.»
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Per tant, a tal efecte, la present ordenança té per objecte el desenvolupament de les bases
reguladores generals que s'han d'aplicar en els procediments de concessió de subvencions
que tramiti la Diputació de Barcelona, a l'empara del que s'estableix a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol.
És en el Títol IV. Procediments de Concessió, en el seu article 16, a on es desenvolupen i
regulen, les diferents tipologies de concessió de subvencions. Essent la concurrència
competitiva i la forma directa els models recollits i aprovats.
Tal i com s'indica el punt 3, apartats a, b, c i d, que regulen les condicions d'aplicació, la
naturalesa de les diferents propostes a considerar, en el cas de la concessió directa,
d’obligat compliment, naturalment.
És en virtut de tot l’exposat anteriorment, que la Diputació de Barcelona, continuarà valorant
la idoneïtat, opcionalitat i conveniència de les diferents propostes que puguin arribar.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: Gpy6br/LgdQp06aqPoVS33nzOrpq8gVTYi0UKXMu+X8=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 35 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

