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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE MAIG DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de maig de 2005, a les 12 hores i 5 minuts,
es va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió
plenària ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la
presidència del seu president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència
del vice-president primer, Bartomeu Muñoz Calvet, del vice-president segon,
Ramon Álvarez Martínez, del vice-president tercer, Jaume Oliveras Maristany, i
de les diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Pere Alcober
Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, Manuel Bustos
Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael Cañedo Torrubiano, Núria
Carrera Comas, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Jacint
Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco de la Cruz
Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, Margarita Dordella Cirera, M. Ángeles
Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Antonio Pedro Fogué Moya, Eugeni
Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García Lores, Montserrat
Gibert Llopart, Jordi Labòria Martorell, Francesc López Guardiola, Josep
Mayoral Antigas, Angel Faustino Merino Benito, José Vicente Muñoz Gómez,
Manel Olivés Juanola, Josep Pérez Moya, Joan Puigdollers Fargas, Joan
Recasens Guinot, Rafael Roig Milà, Víctor Ros Casas, Sebastià Ruiz García,
Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada Molina, Ignasi
Valls Vilaró i Jaume Vives Sobrino.

Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.
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Hi assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí.

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Flora
Casé Agulló, Ferran Civil Arnabat, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Moltó Biarnés,
Immaculada Moraleda Pérez, Montserrat Niso Holgado, Teodoro Romero
Hernández i Miquel Rubirola Torrent.

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 28
d’abril de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents
següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 20 de maig de 2005 que proposa aprovar la
formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció del Centre
Cultural del Born.

Primer.- Aprovar, en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2004-2007, la formalització del següent conveni específic de
col·laboració el text del qual s’annexa a aquest document:

Codi conveni

05 | X | 18218

Ens local beneficiari:

Ajuntament de Barcelona

Actuació

Construcció Centre Cultural del Born

Servei Gestor

Àrea de Govern Local
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Suport Econòmic
Periodificació de la despesa
Tipus de suport/

2005 : 9.000.000 Euros

Partida pressupostària

Aportació Diputació

2006: 14.000.000 Euros

S000000.911B0.76240

2007: 7.000.000 Euros

Segon.- Declarar la plurianualitat de l’actuació en els termes més amunt
indicats.

Tercer.- Aplicar l’import de nou milions (9.000.000) d’euros, corresponents a
l’anualitat 2005 a la partida S000000.901B0.762.40.

Quart.- Condicionar l’efectivitat dels acords precedents a l’aprovació de la
corresponent modificació pressupostària.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

SECRETARIA

2.- Dictamen de data 17 de maig de 2005 que proposa la substitució de
Vocal al Consell General i a la Junta de Govern de l’Institut d’Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals.

Únic.- Designar Vocal del Consell General i de la Junta de Govern de l’Institut
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals al Sr. Leandre Mayola Tresserras,
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Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, en substitució de la
Sra. Anna M. Miró Sabaté.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

3.- Dictamen de data 17 de maig de 2005 que proposa la integració de la
Diputació a la “Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents”,
aprovar els seus Estatuts i la designació de la persona que la
representarà.

Primer.- Integrar-se la Diputació de Barcelona, com a Patró institucional, en la
“Fundació privada per a l’atenció a persones dependents”, ateses les finalitats
d’interès general que constitueixen el seu objectiu; aprovar els estatuts pels
que es regirà la Fundació, segons el text que s’acompanya al present dictamen
assenyalat com a annex número 1, i acceptar la Corporació el càrrec de patró
fundacional

Segon.- Designar el President de la Diputació, Excm. Sr. Celestino Corbacho
Chaves, per a representar la Corporació de manera estable en el sí del
Patronat i exercir en el seu nom les funcions de patró, tot facultant-lo per
atorgar els documents públics o privats que siguin necessaris per a aquesta
finalitat i, en especial, per comparèixer i acceptar el càrrec en qualsevol de les
formes previstes en l’article 19.1, de la Llei de fundacions, i designar la
Diputada delegada Presidenta de l’Àrea de Benestar Social, Il·lma. Sra. Núria
Carrera Comes, com a suplent, per a substituir-lo en la representació
esmentada.
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Tercer.- Facultar àmpliament la Presidència de la Corporació, per adoptar les
disposicions complementàries i oportunes per a la plena efectivitat dels
precedents acords.

Quart.- Comunicar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, així com als altres
patrons fundacionals, Creu Roja Espanyola i Societat TECSALSA, els presents
acords per al seu coneixement i efectes.

Sol·licita la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana
per manifestar que aquesta integració és contradictòria amb altres declaracions
que s’han fet d’anar alliberant la presència de la Diputació en determinades
entitats, patronats i altres associacions.
Considerem, continuà dient, que la pròpia Diputació ja te els mitjans suficients
en la seva pròpia estructura organitzativa i de funcionament per aconseguir
bona part dels objectius d’aquesta Fundació que, com es diu en el dictamen, és
la divulgació i l’estudi de les problemàtiques específiques relacionades amb les
persones amb dependències, és a dir, creiem que la pròpia Diputació entre el
seu personal i la seva pròpia estructura ja té mitjans per fer-ho
Tenim la percepció, afegí, que és una Fundació d’àmbit local, en aquest cas
vinculada a l’ajuntament de Cornellà, i nosaltres entenem, lògicament
compartim la preocupació per les persones en dependència, que no és
excepció en oportú en aquest cas que la Diputació s’integri en aquesta
fundació. Més enllà d’això no tenim cap mena d’inconvenient respecte al fons i
per això ens abstenim.
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La Presidència donà la paraula al portaveu del grup dels Socialistes Sr.
Labòria, el qual posà de manifest que no s’ha canviat de criteri en quant a
sortir d’una sèrie de fundacions en les quals com a Diputació, a vegades
històricament, havíem tingut raons per ser-hi, però avui en dia no poden ser
vigents. En aquest cas, afegí, jo vull fer notar que és una Fundació vinculada a
un municipi en concret, Cornellà, però precisament la presència nostre en
aquesta fundació ve donada no tant per un tema d’interès econòmic, ja que no
hi ha vinculada cap tipus d’aportació, si no per la feina que en aquest àmbit i en
aquest Ajuntament, com en altres, la Diputació ja està actuant, i per tant una
mica el que se’ns ha demanat per part de “Cornellà Fundació” és que la
Diputació, que actua en aquest tema de territori, sigui present en la Fundació.
Per tant, és més una funció presencial, si em permete’n dir-ho així, que no pas
de vinculació directa a una fundació que tingui vocació d’aportacions futures.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i dels
diputats assistents del grup del Partit Popular i l’abstenció del grup polític de
Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 34 vots a favor i 9
abstencions.

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

4.- Dictamen de data 18 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, a favor de la
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Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà,
en data 30 de març de 2005, 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.- Altres ingressos: Sancions, execucions subsidiàries i qualsevol altre
ingrés de dret públic, fiances per execució d’obres, liquidacions relatives
al servei municipal de subministrament d’aigua potable

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen són:

·

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.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

5.- Dictamen de data 26 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canovelles, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Canovelles, en data 7 d’abril de 2005, 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:
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I.- Taxes per entrada de vehicles-guals, per la recollida d'escombraries,
pel cementiri municipal

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:
·

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

II.- Contribucions especials

·

Recaptació dels deutes, en període voluntari

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Quotes urbanístiques
·

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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IV.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realització de liquidacions, provisionals, complementaries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

·

Expedició de documents cobratoris

·

Practica 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 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.- Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics
·

Recaptació dels deutes, en període voluntari

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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VI. Taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
·

Recaptació dels deutes, en període voluntari

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes en període executiu

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats als terrenys d'ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic
·

Recaptació dels deutes, en període voluntari

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes en període executiu

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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VIII. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues
·

Recaptació dels deutes, en període voluntari

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes en període executiu

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions
·

Recaptació dels deutes, en període voluntari

·

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 utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès
general, l'import de la qual consistirà en l'1,5 per 100 dels ingressos bruts
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procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme
municipal les referides empreses

·

Concessió i denegació de beneficis fiscals

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realització de liquidacions, provisionals, complementaries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

·

Expedició de documents cobratoris

·

Practica 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
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

XI. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal; Taxa per la
prestació del servei d'escola bressol; Taxa per la prestació de serveis i
per la realització d'activitats de caràcter administratiu -econòmic; Taxa
per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles
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públics i grans transports; Preu públic per la prestació de serveis o
realització d'activitats de competència municipals

·

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

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

XII.- Sancions urbanístiques; altres per incompliment de les ordenances
de convivència ciutadana; de gossos

·

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

.Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.
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Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

6.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví
de Rosanes, en data 3 de març de 2005, 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:

Altres ingressos, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament pugui
liquidar

Les funcions que en relació a la recaptació d’altres ingressos es deleguen són:
·

Dictar 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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

7.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collsuspina, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Collsuspina, en data 31 de març de 2005, 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:
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Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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8.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa acceptar la delegació
realitzada per l’Assemblea General Ordinària de la Junta de Compensació
de la Urbanització Daltmar de Canyelles de la gestió del cobrament en
voluntària i executiva de les liquidacions que per quotes de conservació
giri aquesta Entitat als seus membres i autoritzada per l’Ajuntament de
Canyelles.

Primer.- Acceptar la delegació realitzada per l’Assemblea General Ordinària de
la Junta de Compensació de la Urbanització Daltmar de Canyelles, de data
24.10.2004 de la gestió del cobrament en voluntària i executiva de les
liquidacions que per quotes de conservació giri aquesta Entitat als seus
membres i autoritzada per l’Ajuntament de Canyelles de data 04.03.2005, de
conformitat amb allò establert en els articles 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en
totes les disposicions concordants.

El contingut de la delegació abastarà l’exercici de les següents funcions:
·

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament o les Entitats
Urbanístiques col·laboradores, aquestes últimes amb el vist i plau previ de
l’Ajuntament de Canyelles

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Facultar el president de l'ORGT per a la formalització del conveni
regulador amb la Junta de Compensació de la Urbanització Daltmar de
Canyelles que, com a conseqüència de l'esmentada delegació se celebri.

Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d'acord
amb el que preveu l'art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

9.- Dictamen de data 18 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gaià, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gaià, en
data 11 de març de 2005 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:
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I.- Altres ingressos tributaris i no tributaris: Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres; taxa per expedició de documents; taxa per
llicències urbanístiques; taxa per llicència d’obertura d’establiments; taxa
per ocupació de la via pública; taxa llicència primera ocupació; taxa
cementiri municipal; taxa serveis assistencials; taxa subministrament
aigua; contribucions especials; quotes urbanístiques; sancions diverses;
despeses execució subsidiària; altres ingressos no tributaris

Les funcions que en relació a la recaptació d’altres ingressos es deleguen són:
·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Gaià 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

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- 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
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·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre activitats econòmiques

·

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

·

Revisió de 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 el 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
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IV.- Taxes per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i
industrials

Les funcions que en relació a la gestió i recaptació de taxes es deleguen són:
·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

10.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Jorba, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Jorba, en
data 5 de març de 2005 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

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

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

II.- Contribucions especials

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

III.- Quotes urbanístiques

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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IV.- Taxes per:
o Llicències urbanístiques
o Llicència d’intervenció integral d’activitats
o Llicència obertura d'establiments
o Instal·lació de portades, aparadors, vitrines i anuncis
o Aprofitaments especials que no siguin d’interès general

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

V.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de
la via pública
·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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VI.- Altres ingressos tributaris

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

VII.- Altres ingressos no tributaris:
o Execucions subsidiàries
o Sancions diverses

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.
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Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Jorba 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

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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II.- Impost sobre activitats econòmiques

·

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

·

Revisió de 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 el 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 I'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica/ciclomotors

·

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
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·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

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

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de les liquidacions

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

V.- Taxes per:
o Recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials
o Servei de clavegueram
o Cementiri municipal
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·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general, I'import de la qual consistirà en l'1,5 per 100 dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realització de liquidacions provisional, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Dictar la provisió de constrenyiment

30

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

·

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

·

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

11.- Dictamen de data 18 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorelles, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Martorelles, en data 1 d’abril de 2005, 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.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès
general, l’import de la qual consistirà en l'1,5 per 100 dels ingressos bruts
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procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme
municipal les referides empreses

·

Concessió i denegació de beneficis fiscals

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realització de liquidacions provisional, complementàries i definitives, per
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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
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Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

12.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló,
en data 29 de març de 2005, 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.- 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
determinar els deutes tributaris
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·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

·

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

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 el actes anteriors

·

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics

·

Recaptació dels deutes en període voluntari

·

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 I'efectivitat dels anteriors

III.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions

·

Recaptació dels deutes en període voluntari i 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 I'efectivitat dels anteriors

IV.- Sancions urbanístiques

·

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

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 I'efectivitat dels anteriors

V.- Taxa pel subministrament d’aigua

·

Recaptació dels deutes en període voluntari

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

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 I'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin
d’interès general, l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
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cada terme municipal les referides empreses

·

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

·

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 el actes anteriors

·

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- Taxa per ocupació via pública parades mercat setmanal

·

Recaptació dels deutes en període voluntari

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
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VIII.- Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament, gimnàstica i
esportius i per la realització d’activitats culturals, lúdiques i similars en
establiments municipals i utilització d’edificis municipals

·

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

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 I'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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13.- Dictamen de data 18 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Perafita, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Perafita, en
data 11 de març de 2005, 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.- Altres ingressos: Sancions, execucions subsidiàries i qualsevol altre
ingrés de dret públic; Taxa per la prestació de serveis d’intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen són:
·

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.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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
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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 es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

14.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí
de Lluçanès, en data 17 de febrer de 2005, 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:
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Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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15.- Dictamen de data 18 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí
de Centelles, en data 17 de març de 2005, 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.- Altres ingressos: Contribucions especials, quotes urbanístiques,
sancions, execucions subsidiàries i altres ingressos de dret públic

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen són:
·

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.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

16.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí
de Tous, en data 30 de març de 2005 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:
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I.- Contribucions especials

·

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

II.- Quotes urbanístiques

·

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

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

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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IV.- Taxes per:
o Entrada de vehicles - guals
o Manteniment cementiri - nínxols
o Llicència d’intervenció integral d’activitats
o Subministrament d’aigua

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

V.- Altres ingressos tributaris
·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

VI.- Altres ingressos no tributaris:
o Execucions subsidiàries
o Sancions diverses

·

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 el actes anteriors
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Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous 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
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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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·

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

·

Revisió de 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 el 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 I'efectivitat dels anteriors
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III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica/ciclomotors
·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

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

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de les liquidacions

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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V.- Taxes per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i
industrials
·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general, I'import de la qual consistirà en l'1,5 per 100 dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realització de liquidacions provisional, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

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

·

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

17.- Dictamen de data 18 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Quirze de Besora, en data 29 de març de 2005, 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.- Altres ingressos: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres;
Taxa per llicències urbanístiques; Taxa per la llicència d'autotaxis i altres
vehicles de lloguer. Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la pública; Taxa utilització
dependències

municipals.

Taxa

per
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mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues; Taxa per parades, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries
del

carrer,

ambulants

i

rodatges

cinematogràfics;

Taxa

pel

subministrament d'aigua, gas i electricitat, contribucions especials,
sancions, execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés de dret públic

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen són:
·

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.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
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Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

18.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, en data 31 de març de 2005, 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:

Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
·

Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
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 I'efectivitat dels anteriors

Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública
Les funcions que en relació amb aquests ingressos es deleguen són:
·

Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
practicades per l’Ajuntament

·

Recaptació dels deutes en període voluntari

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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19.- Dictamen de data 12 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia, en data 17 de març de 2005 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.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

II.- Taxes per:
o Llicències urbanístiques
o Llicència d’intervenció integral d’activitats
o Parades de venda
o Subministrament d’aigua, electricitat
o Servei de restauració de façanes
o Retirada de vehicles
o Servei escola bressol i d’estiu
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o Abocador de runes
o Ocupació de terrenys d’ús públic
o Tinença d’animals
o Llicència auto taxi i altres vehicles de lloguer

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

III.- Altres ingressos tributaris
·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

IV.- Altres ingressos no tributaris:
o Execucions subsidiàries
o Sancions diverses

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva
signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia 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
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·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·

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

·

Revisió de 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 el 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 I'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
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·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

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

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de les liquidacions

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

V.- Taxes per:
o Recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials
o Servei de clavegueram
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o Cementiri municipal
o Entrada de vehicles

·

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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general, I'import de la qual consistirà en l'1,5 per 100 dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realització de liquidacions provisional, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions
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·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

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

·

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

VII.- Contribucions especials
·

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors

VII.- Quotes urbanístiques
·

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a I'efectivitat dels anteriors
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IX- Altres ingressos de dret públic
·

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 I'efectivitat dels anteriors

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

20.- Dictamen de data 26 d’abril de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, en data 31 de març de 2005 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva, que a
continuació s’especifiquen:

·

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

·

Taxa llicències urbanístiques

·

Taxa per tramitació de llicències ambientals

·

Preu públic per la prestació del servei del Complex Esportiu

·

Preu públic per la prestació del servei de tallers d’activitat educatives
al Casal de Cultura

60

Àrea de Presidència

·

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

Preu públic per la prestació del servei del Centre Musical del Casal de
Cultura

·

Preu públic per la prestació del servei públic de les activitats de lleure
infantil i juvenil del Casal de Cultura

·

Preu públic per la prestació del servei públic de publicació d’anuncis
al butlletí oficial i altres publicacions de l’Entitat

·

Qualsevol altre ingrés de dret públic titularitat d’aquesta Entitat
Municipal

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

Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Entitat

·

Recaptació dels deutes en període de cobrament executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix i la Diputació de Barcelona. Facultar el
president de l’ORGT per a la seva signatura.
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Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix 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:
·

Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

·

Taxa entrada vehicles - guals

·

Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via
pública i terreny d’ús públic

·

Taxa prestació servei escolarització i menjador de l’Escola Bressol

·

Contribucions Especials

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests ingressos estan
delegades són:
·

Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Entitat

·

Recaptació dels deutes en període de cobrament executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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ÀREA DE GOVERN LOCAL

21.- Dictamen de data 13 de maig de 2005 que proposa al Ple de la
Diputació de Barcelona l'aprovació de la pròrroga de l'Acord regulador de
les condicions de treball del personal funcionari de l'ORGT per al període
2005-2008, que estendrà la seva vigència fins el 31 de desembre del 2012.

Primer.- APROVAR la pròrroga de l’Acord regulador de les condicions de
treball del personal funcionari de l’ORGT vigent fins al 31 de desembre de
2008, negociat per part de la Direcció de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i els sindicats més representatius Unió General de
Treballadors (UGT) i Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), establint-se
que tal pròrroga estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2005 fins al
31 de desembre de 2012.

Segon.- TRAMETRE, de conformitat amb l’art.36 de la Llei d’Òrgans de
Representació, a l’oficina pública a que fa referència la Llei Orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, el text de l’Acord de pròrroga de l’Acord
regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’ORGT de la
Diputació de Barcelona, per al seu control i posterior publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i dels
diputats assistents del grup polític de Convergència i Unió i l’abstenció del grup
del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 38 vots a favor i 5 abstencions.
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Intervenció General

22.- Dictamen de data 9 de maig de 2005 que proposa la modificació de
l’Ordenança Fiscal Taxes del Servei d’Educació per al curs acadèmic
2005-2006 .

Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els
articles del 15 a 19 del propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal
Taxes del Servei d’Educació per al curs acadèmic 2005-2006, en la forma que
resulta de l’annex.

Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord
precedent, així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta
dies a comptar des del següent al de la publicació del present anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.

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

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
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Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text
íntegre de les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor
l’endemà de la publicació al citat Butlletí.

Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que
disposen els articles 2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances, i el 65.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del grup polític de Convergència i Unió i del
grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14
abstencions.

23.- Dictàmens de dates 29 d’abril (23.1), 11 de maig (23.2; 23.3) i 17 de
maig (23.4) del 2005 que proposen aprovar diverses modificacions de
crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005.
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23.1 Modificació 3/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de l’exercici de 2005.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2005 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL)
de l’exercici de 2005, per un import

total de sis-cents vuitanta mil euros

(680.000,00) EUR, que es tramita mitjançant crèdits extraordinaris per un
import de 580.000,00 EUR i suplements de crèdit per un import de 100.000,00
EUR finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent:

Crèdits extraordinaris

Partides de despeses
Concepte Descripció

46900
76250

Consignació
actual EUR

A empreses locals
---A Ajuntaments: Oficines ---Locals d’Habitatge
Total

Modificació
proposada
EUR
500.000,00
80.000,00

Consignació
resultant
EUR
500.000,00
80.000,00

580.000,00

Suplements

Partida de despeses
Concepte Descripció

22706

Consignació
actual EUR

Estudis i treballs tècnics 22.650,00
realitzats
per
altres
empreses
Total
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EUR
100.000,00

100.000,00

Consignació
resultant
EUR
122.650,00
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Finançament (Ingressos)
Concepte Descripció

87000

87001

Romanent
Modificació Romanent de
de tresoreria proposada € tresoreria
disponible €
resultant €
Aplicació del romanent de 1.456.179,51 580.000,00 876.179,51
tresoreria per al finançament
de crèdits extraordinaris
Aplicació de romanent de 876.179,51 100.000,00 776.179,51
tresoreria
per
finançar
suplements de crèdit
Total
680.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies
hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Cas de no presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el
present acord.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
Corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions
pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a
l’Administració Estatal i Autonòmica.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del grup polític de Convergència i Unió i del
grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14
abstencions.
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23.2.- Modificació 3/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Flor de
Maig de l’exercici de 2005.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2005 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Flor de Maig de l’exercici de 2005, per un import total de
vuitanta-dos mil euros (82.000,00) EUR, que es tramita mitjançant suplement
de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, amb
el detall següent:

Suplement de crèdit

Partida de despeses
Concepte Descripció

22606
22709

Consignació
actual EUR

Reunions i conferècnies 210.726,00
Altres treballs realitzats 338.838,00
per altres empreses
Total

Modificació
proposada
EUR
70.176,47
6.823,53

Consignació
resultant
EUR
280.902,47
345.661,53

77.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte Descripció

87001

Consignació
actual EUR

Aplicació de romanent ---de tresoreria per finançar
suplements de crèdit
Total
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proposada
EUR
77.000,00

77.000,00

Consignació
resultant
EUR
77.000,00
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Crèdit extraordinari

Partida de despeses
Concepte Descripció

48102

Consignació Modificació
actual EUR proposada
EUR
Premis, beques i pensions ---5.000,00
d’estudis.
Ajuts
desplaçaments alumnes en
pràctiques inserció
Total
5.000,00

Consignació
resultant
EUR
5.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte Descripció

87000

Consignació
actual EUR

Aplicació de romanent ---de tresoreria per finançar
crèdits extraordinaris
Total

Modificació
proposada
EUR
5.000,00

Consignació
resultant
EUR
5.000,00

5.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies
hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Cas de no presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el
present acord.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
Corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions
pressupostàries.
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Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a
l’Administració Estatal i Autonòmica.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del grup polític de Convergència i Unió i del
grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14
abstencions.

23.3.- Modificacions de crèdit núm. 11/2005

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 11/2005 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2005, que recull crèdits extraordinaris,
suplements de crèdit i transferències de crèdit, per un import total de quinze
milions vuit-cents setanta-sis mil sis-cents setanta-set euros amb cinquanta-set
cèntims (15.876.677,57) EUR, amb el detall que es recull en l’annex, 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 tauler d’anuncis 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 i en el tauler d’anuncis de
la corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions
pressupostàries.

Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la
Delegació d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya i al Departament d’Economia i Finances 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.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del grup polític de Convergència i Unió i del
grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14
abstencions.

23.4.- Modificació 3/2005 del pressupost de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2005.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2005 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de
2005, per un import d’un milió dos-cents seixanta mil euros (1.260.000,00)
EUR, que es tramita mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent
líquid de tresoreria, amb el detall següent:
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Suplements de crèdit

Partida de despeses

Concepte

Descripció

12100

Retribucions
6.770.000,00
complementàries
funcionaris
Retribucions personal 2.660.000,00
laboral
Productivitat
493.000,00
Total

13000
15000

Consignació
actual EUR

Modificació
proposada
EUR
1.100.000,00

Consignació
resultant
EUR
7.870.000,00

140.000,00

2.800.000,00

20.000,00
513.000,00
1.260.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte

Descripció

Consignació
actual EUR

87001

Aplicació de romanent 1.458.000,00
de
tresoreria
per
finançar suplements
de crèdit
Total

Modificació
proposada
EUR
1.260.000,00

Consignació
resultant
EUR
2.718.000,00

1.260.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies
hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Cas de no presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el
present acord.
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Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
Corporació l’acord d’aprovació definitiva

i l’estat de les modificacions

pressupostàries.

Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a
l’Administració Estatal i Autonòmica.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del grup polític de Convergència i Unió i del
grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14
abstencions.

24.- Dictamen de data 11 de maig de 2005 que proposa donar compte de
l’informe sobre control a posteriori, efectuat pel sistema de mostreig
corresponent a documents comptables i expedients referits al quart
trimestre de 2004 i resum anual de l’esmentat exercici.

Únic.- Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General
respecte del control a posteriori corresponent al 4t trimestre de 2004, efectuat
sobre els expedients que han estat sotmesos a fiscalització.

I el Ple, restà assabentat.
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Obert el capítol de Precs i Preguntes, sol·licità la paraula el portaveu del grup
de Convergència i Unió Sr. Ciurana per manifestar que a través de la junta
de Portaveus ha tingut coneixement que la Diputació de Barcelona cedia a la
Junta d’Andalusia un pis de 114 m2 més 16 de terrassa, és a dir 130 m2, situat
al C/ València 268, més o menys a l’alçada de la Rambla Catalunya, per un
preu de 996 euros/mensuals que està gairebé a la meitat del preu de mercat.
Això ens planteja alguns dubtes i algunes preguntes que voldríem veure si
vostès en les poden resoldre, és a dir, en primer lloc, saber si això és una
política o serà una política habitual a partir d’ara, és a dir, que les 15
Comunitats Autònomes restants més les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla
tindran també dret a aconseguir un pis cedit per la Diputació a una zona
cèntrica de la ciutat a un preu a la meitat del preu de mercat.

En segon lloc ens agradaria saber si en el moment en que aquest pis va arribar
a ser propietat de la Diputació, a través de la fundació pública Casa de Caritat,
la procedència del mateix anava vinculada en algun cas a una utilització o
funció determinada.

En tercer lloc, preguntar si no hi havia cap entitat de caràcter social a la ciutat o
la demarcació amb necessitats d’un local que justifiquin que un espai
d’aquestes característiques es cedeixi a una administració pública. Nosaltres
entendríem que seria legítim arribar-se a plantejar una situació d’aquestes
característiques, una vegada constatat que no hi ha cap entitat de caràcter
social amb necessitats d’un local. Com que tenim la sensació que això no és
així, és per això que els hi preguntem, que estem segurs que vostès ho han fet,
si van prendre la precaució primer de demanar a totes les entitats d’àmbit social
de la demarcació si tenien necessitats d’un local.
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I en quart lloc, ens agradaria saber en base a quina justificació vostès cedeixen
aquest local a la meitat de preu del mercat. Volem saber per que, no sé si és
per dificultats econòmiques de la junta d’Andalusia, que es veuen obligats a fer
un preu més bo del que és l’habitual, però si que ens agradaria que ens
justifiquessin el per què d’aquesta relació privilegiada.

A continuació la Presidència donà la paraula al President de l’Àrea de Govern
Local Sr. Fogué per contestar a les preguntes del Sr. Ciurana. En aquest sentit
explicà que alguns pisos que formen part del patrimoni d’aquesta corporació es
cedeix el seu ús, sempre mitjançant contracte i establint el preu de lloguer
corresponent, quan hi ha entitats, associacions o col·lectius que sol·liciten i
justifiquen la seva necessitat per a utilitzar algun espai com a seu social, com a
lloc de les seves activitats. I això és una pràctica que es fa, que no és que sigui
habitual, i per tant hi ha un seguit d’entitats i col·lectius que estan ocupant
espais que son de titularitat de la Diputació de Barcelona.

Aquest cas no és un cas estrany, ni aliè ni massa diferent en quant a la forma i
procediment dels anteriors, si que és diferent en quant que es tracta, en aquest
cas, d’una altra administració, per cert una administració pública. No és una
administració que hagi demanat la utilització d’un espai, d’una propietat de la
Diputació, per un benefici, ni per cap negoci, ni per cap cosa, si no com a seu
d’aquesta administració pública, amb la qual nosaltres tenim com a Diputació
varis convenis de col·laboració en diferents àmbits, un de general des de
Presidència i altres de sectorials, amb lo qual vull dir que tenim un marc de
relació habitual.
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La petició que ens van fer en el seu dia els representats de la Junta d’Andalusia
feia referència, i és el que s’ha concedit, a la possibilitat de disposar d’un espai
de la Diputació, donat que de forma temporal i conjuntural estaven sense
possibilitat de i pendents de comprar un espai per a ser la seu definitiva a la
ciutat de Barcelona. Davant d’una situació de premura i urgència en relació a la
vivenda que ells abans ocupaven, el que vam fer és mirar i veure la situació per
la nostre part. En funció d’això vam trobar un espai que és el que es va oferir, i
es va fixar el preu de contracte seguint els criteris de preu de mercat en la
banda baixa tenint en compte que es tracta d’una institució pública i no cap
mena d’institució de naturalesa privada o amb finalitats econòmiques. El
contracte diu que per 116 m2, 996 euros més IVA, que ha de fer-se càrrec de
tota la despesa corresponent al que és el pis i demés i assumir també el cost,
evidentment, de l’IBI com qualsevol. És una cessió temporal, que s’ajusta a tota
la normativa i a tot el dret vigent, que té en compte que es tracta d’una
administració pública amb la qual mantenim relacions de col·laboració i
conveniades i que no hem fet en cap moment privar a qualsevol altre entitat,
fundació o col·lectiu de la possibilitat de disposar d’un espai cedit en les
mateixes condicions per part d’aquesta Diputació.
I amb això crec que dono resposta a la seva pregunta, i tot garantint que és el
procediment habitual que seguim amb aquest com amb altres propietats de la
Diputació.

Sol·licità de nou la paraula el portaveu del grup polític de Convergència i
Unió Sr. Ciurana per destacar en primer lloc que la Junta d’Andalusia ja està
ocupant aquest espai des del novembre del 2004, i en segon lloc, que el
dictamen parla de 1 més 4, és a dir 5 anys, no sé si la seva provisionalitat és
refereix a 5 anys, en tot cas és una provisionalitat bastant definitiva, per tant
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son 5 anys que em sembla que no son gens menyspreables més que res per
els recursos que la Diputació deixa d’adquirir per no haver-ho llogat al preu de
mercat. En certa manera significa hipotecar una propietat situada en un lloc
molt cèntric de la ciutat, que estic segur que moltes entitats i, no solament de la
ciutat de Barcelona si no també de la demarcació, els hi convindria

Pel que fa al preu de mercat, pot ser les fonts que tenim dels preus de mercat
son diverses, en tot cas els hi agrairia que ens donessin, que segur que ho
deuen tenir fet, l’estudi que justifica que el preu de mercat és de 7 euros/m2 per
lloguer i mes. Els nostres estudis de mercat diuen que la franja baixa és 10
euros, i la franja alta va cap als 13, per tant els hi agrairia que ens fessin arribar
aquesta documentació.
Nosaltres considerem que aquest tipus de cessions, si es fan, s’han de fer una
vegada assegurades que totes les necessitats socials estiguin cobertes i en
segon lloc un procés màxim de transparència que creiem que en aquest cas no
hi ha estat.

Per finalitzar i contestar al Sr. Ciurana, el Sr. Fogué insistí en que es lloga a
una administració pública, amb la qual tenim un marc de col·laboració de forma
habitual, la tractem, com estem tractant a entitats i col·lectius de Catalunya i
d’aquesta ciutat de Barcelona, i que quan disposem d’una propietat no ocupada
i que per tant susceptible de donar-li una rentabilitat econòmica i al mateix
temps de tipus social o públic, que això és el que ens prima la rentabilitat social
i pública que no pas l’econòmica, que no vol dir que la primera no sigui
important.
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El que hem fet és situar un preu de lloguer, establert per el servei corresponent,
i com els hi dic, dins del que és el preu de mercat no hi ha un de sol d’establert,
depèn de diferents variables, no tant sols els metros quadrats i la ubicació, si
no com son els accessos, com és tot, i fins que ells trobin, que és la petició que
ens van fer en el seu dia, un local de propietat, quan això ho aconsegueixin,
evidentment quedarà alliberat aquest pis propietat de la Diputació.

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 20 minuts.

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe.

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 537083 al 537121

Barcelona, 1 de juliol de 2005

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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