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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 29 de setembre 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 vicepresident 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, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume
Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, 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, Jordi Labòria Martorell, Josep
Mayoral Antigas, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez,
Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Manel Olivés Juanola, Josep
Pérez Moya, Joan Puigdollers Fargas, Joan Recasens Guinot, Rafael Roig
Milà, Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros Casas, Sebastià Ruiz García,
Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada Molina i Jaume
Vives Sobrino.
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Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.

Hi assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí.

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents:
Montserrat Gibert Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Francesc López Guardiola,
Montserrat Niso Holgado, Miquel Rubirola Torrent i Ignasi Valls Vilaró

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

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Decret de la Presidència de data 23 d’agost de 2005, que, en resolució
de la convocatòria pública realitzada a l’efecte, resol nomenar el Sr.
Ferran Torres Cobas per ocupar el lloc de treball de Vicesecretari General
de la Diputació de Barcelona.

Primer.- Resoldre la convocatòria pública realitzada a l’efecte amb el
nomenament definitiu del senyor Ferran Torres Cobas per ocupar el lloc de
treball de Vicesecretari general de la Diputació de Barcelona, lloc de treball que
es troba reservat als funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, subescala de secretaria categoria superior.

Segon.- Assignar al lloc de treball de Vicesecretari general de la Diputació de
Barcelona les funcions següents:
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Substituir al secretari de la Diputació en els supòsits legalment previstos.

2. L’exercici amb responsabilitat pròpia, per sí mateix o a través dels secretaris
delegats, de les funcions reservades de secretaria que es presten en tots el
organismes, entitats, societats i restants ens instrumentals pertanyents a la
Diputació de Barcelona o participats per aquesta, sempre que en aquest
darrer supòsit la funció de secretaria correspongui desenvolupar-la a la
pròpia Diputació. S’exclou l’exercici de la secretaria de la Fundació
Democràcia i Govern local que correspon al secretari de la Diputació,
corresponent al vicesecretari l’exercici de la funció de subdirector de
l’esmentada fundació.

3. Sota la superior direcció del secretari, dirigir, coordinar i gestionar els
recursos humans i econòmics adscrits a la secretaria de la Diputació de
Barcelona per tal d’assegurar la consecució dels objectius i programes
gestionats per la secretaria.

4. Dirigir i coordinar directament els serveis jurídics centrals de la Corporació,
conformats pel Servei d’Assessoria Jurídica, el Servei d’Assistència Jurídica
Local, els lletrats adscrits directament a la Vicesecretaria i la Unitat
Administrativa comuna.

5. Qualsevol altra que li delegui el secretari o li encarregui la Corporació
d’acord amb el que disposa l’article 166 del RDL 781/1986, de 18 d’abril i
l’article 2 g) del RD 1732/1994, de 29 de juliol.
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Tercer.- La presa de possessió del Senyor Torres tindrà els efectes econòmics
i de tipologia de jornada que es deriven de l’apartat tercer de l’acord plenari
d’aquesta Diputació de 25 de novembre de 2004, es a dir, nivell de complement
de destí 30, codi lloc de treball A1.02 i tipologia de jornada amb dedicació
exclusiva.

Quart.- Donar compte al Ple de la Corporació d’aquest decret de nomenament
del Vicesecretari general de la Diputació, a efectes del seu coneixement, i
notificar-lo a la Direcció general d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i a la Direcció general de Cooperació Local del Ministeri
d’Administracions Públiques, perquè efectuïn la preceptiva

anotació del

nomenament i la publicació en els corresponents diaris oficials.

I el Ple, restà assabentat.

SECRETARIA

2.- Donar compte de l’escrit de l’Ajuntament de Badalona en relació a la
renúncia presentada al càrrec de Regidora, de l’Ima. Sra. Montserrat Niso
Holgado, causant baixa, per tant, com a Diputada.

La Presidència manifestà que recollint el pensament de tota la Corporació,
consti en acta l’agraïment a la Sra. Montserrat Niso per la seva contribució i
col·laboració a les tasques durant el temps que ha desenvolupat la seva
responsabilitat com a Diputada en aquesta Diputació.

I el Ple, restà assabentat.
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DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA

3.- Dictamen de data 22 de setembre de 2005 que proposa la designació
de cinc membres en representació de la Diputació de Barcelona, a
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum”.

Únic.- Designar membres, en representació de la Diputació de Barcelona, a
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum als Ims. Srs. Diputades i
Diputats següents:

Im. Sr. Cisco de la Cruz Muñoz
Im. Sr. Manel Olivés Juanola
Im. Sr. Josep Pérez Moya
Im. Sr. Rafael Cañedo Torrubiano
Im. Sr. Jaume Vives Sobrino

La presidència de l’Assemblea correspon, en aplicació de l’art. 18.1 del
Reglament que regula l’esmentada Xarxa, a la presidència delegada de l’Àrea
de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

4.- Dictamen de data 30 d’agost de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capellades 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
Capellades, en data 29 de juny 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.- Contribucions especials
·

Recaptació dels deutes 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

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

Recaptació dels deutes 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
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III.- Taxes diverses:
•

Taxa per l’expedició llicències urbanístiques

•

Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública

•

Taxa per la prestació del servei d’intervenció integral de
l’administració en les activitats i instal·lacions

•

Taxa pel subministrament d’aigua

•

Taxa llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer

•

Taxa per expedició de documents administratius

•

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic

•

Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat
dinàmica

•

Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública

·

Recaptació dels deutes 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

IV.- Altres ingressos de dret públic tributaris
·

Recaptació dels deutes 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

7

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

V.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris
•

Execucions subsidiàries

•

Concessions administratives

•

Sancions diverses

·

Pràctica de les notificacions individuals en període executiu

·

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.

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Capellades a favor de la
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Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta
les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
que a continuació s’enumeren:

I.- Impost sobre béns immobles
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora
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·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats
econòmiques

·

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

·

Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes
tasques

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’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.
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·

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 tributàries

·

Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària

·

Pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per l’efectivitat dels anteriors

V.- Taxa de recollida d'escombraries
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa de clavegueram
·

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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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VII.- Taxa per l’entrada de vehicles i reserves de la via pública per
aparcament
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VIII.- Taxa de cementiri
·

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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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

IX.- 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 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

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

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
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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 l'efectivitat dels anteriors

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

5.- Dictamen de data 29 de juliol de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellolí 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 Castellolí,
en data 12 de juliol 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 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
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II.- Taxes diverses:
•

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

•

Taxa per llicències urbanístiques

•

Taxa per llicència d’obertura d’establiments

•

Taxa per inspecció de motors en establiments

•

Taxa reguladora del cementiri

•

Taxa vigilància i inspecció i tinença d’animals domèstics

•

Taxa per la neteja i tancament de solars

•

Taxa pel servei d’intervenció integral de l’administració en les
activitats i instal·lacions

•

Taxa per la prestació de serveis de llar d’infants municipal

•

Taxa per les llicències de primera ocupació

•

Taxa per serveis especials

•

Taxa per l’ús d’instal·lacions i annexes municipals

•

Taxa per l’expedició de documents

·

Recaptació dels deutes 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

III.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris
•

Execucions subsidiàries

•

Concessions administratives

•

Sancions diverses
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·

Pràctica de les notificacions individuals en període executiu

·

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.

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Castellolí 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:
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I.- Impost sobre béns immobles
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Revisió 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 els actes anteriors

·

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats
econòmiques
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·

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

·

Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes
tasques

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

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

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 tributàries
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·

Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària

·

Pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per l’efectivitat dels anteriors

V.- Taxa de recollida d'escombraries
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa pel subministrament d'aigües
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora
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·

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

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

·

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

VIII.- Quotes d'urbanització
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

IX.- Altres ingressos de dret públic, no 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
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

X.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constitutius 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 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

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

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 l'efectivitat dels anteriors

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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6.- Dictamen de data 29 de juliol de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt 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 La Pobla
de Claramunt, en data 14 de juliol 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.- Taxes diverses:
•

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

•

Taxa per l’obertura de sondatge o rases en terrenys d’ús públic
i remoguda del paviment en la via pública

•

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials, tanques, bastides i altres instal·lacions

•

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires

•

Taxa

per

retirada

de

vehicles

abandonats

estacionats

defectuosament o abusivament a la via pública
•

Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals

•

Taxa per la prestació de serveis de llar d’infants municipal

•

Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

•

Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament

•

Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’interès general
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·

Recaptació dels deutes 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

II.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris
•

Execucions subsidiàries

•

Concessions administratives

•

Sancions diverses

·

Pràctica de les notificacions individuals en període executiu

·

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.
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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 La Pobla de Claramunt a
favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la
delegació abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:

I.- Impost sobre béns immobles
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

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 els actes anteriors

·

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats
econòmiques

·

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

·

Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes
tasques

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

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
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Qualsevol altre acte necessari per a l’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 tributàries

·

Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària

·

Pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per l’efectivitat dels anteriors

V.- Taxa de clavegueram
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

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

VI.- Taxa de recollida d'escombraries
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VII.- Taxa per l’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

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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VIII.- Taxa de cementiri
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

IX.- 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 l’efectivitat dels anteriors

X.- 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 l’efectivitat dels anteriors
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XI.- Quotes d’urbanització
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XII.- Taxes diverses:
•

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques

•

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració en les activitats i instal·lacions

•

Taxa llicència d’obertura d’establiments

•

Taxa llicència primera ocupació

·

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

XIII.- Altres ingressos de dret públic
·

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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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIV.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constitutius
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 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

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

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
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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 l'efectivitat dels anteriors

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

7.- Dictamen de data 30 d’agost de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Les Cabanyes, 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 Les
Cabanyes, en data 20 de juliol 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.- Sancions diverses
·

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 de recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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II.- Altres ingressos, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament
pugui liquidar
·

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 de 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
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8.- Dictamen de data 30 d’agost de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter, 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 Roda de
Ter, en data 20 d’abril de 2004, 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 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 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

·

Qualsevol altre acte necessari per 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

9.- Dictamen de data 29 de juliol de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de determinats ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, en data 18 de juliol 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 béns immobles
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
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·

Resolució de recursos que s'interposin per a l'efectivitat dels anteriors

·

Gestió cadastral amb l'abast i contingut de l'apartat c) de l'oferta
complementària de 22.03.2005

·

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

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre 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

·

Pràctica 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
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·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost d'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

IV.- 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 les quals 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 de beneficis fiscals

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realització de liquidacions, provisionals, complementaries 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 d'ingressos indeguts

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributaries
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Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària
i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

·

Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

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

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realitzacions de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de liquidacions

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributaries

·

Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària
i pràctica de les liquidacions tributàries que resultin

·

Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució de recursos que s'interposin contra els acres anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

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

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Realitzacions de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de liquidacions

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment
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·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

·

Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària
i pràctica de les liquidacions tributàries que resultin

·

Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- Taxes per expedició de documents administratius, per llicències
urbanístiques, pel servei de recollida i animals abandonats, taxa per la
recollida de residus, taxa pel servei de mercats municipals i taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

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

·

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions d'ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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Recaptació executiva de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament en la via pública

VIII.- Altres ingressos
·

La recaptació executiva dels preus públics i altres ingressos de dret públic
així com la se va recaptació voluntària en aquells casos que sigui possible
d'acord amb l'organització municipal

·

La recaptació executiva de les Contribucions Especials i Quotes
urbanístiques

IX.- Altres sancions

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

Notificació de liquidacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució de recursos que 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

10.- Dictamen de data 29 de juliol de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès en data 18 de juliol de 2005, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art.
106.3. que es relacionen a continuació:
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a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades

facilitades per l’Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals
c) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, u òrgan competent municipal
d) Expedir provisions de constrenyiment
e) Recaptar en període voluntari i executiu les multes
f)

Liquidar interessos de demora

g) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament
h) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
i)

Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori

j)

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.- Facultar el president de l’ORGT per a la formalització del conveni
regulador amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que, com a conseqüència
de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.

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 es preveu a 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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11.- Dictamen de data 29 de juliol de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació

acordada

pel

Ple

de

l’Ajuntament

de

Sant

Fost

de

Campsentelles, 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 Fost
de Campsentelles, en data 21 de juliol 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 constitutius 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 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

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

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

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.

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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12.- Dictamen de data 29 de juliol de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, 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 Sobremunt,
en data 6 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.- Altres ingressos:
• Sancions, execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés de dret
públic
• Llicència intervenció integral de l’administració ambiental
• Contribucions especials
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
• Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IVTNU)

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
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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 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

·

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
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ÀREA DE GOVERN LOCAL

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

13.- Dictamen de data 9 de setembre de 2005 pel qual es proposa la
creació de les categories de Tècnic de Gestió de Recursos Humans (DR) i
Oficial Especial Reproducció Gràfica (LI). Efectes 1 de setembre de 2005.

Primer.- Crear la categoria Tècnic Gestió de Recursos Humans (codi DR)
integrada en la plantilla de funcionaris d’aquesta Corporació dins l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses
especials i grup de classificació B.

Segon.- Crear la categoria Oficial Especial Reproducció Gràfica (codi LI)
integrada en la plantilla de funcionaris d’aquesta Corporació dins l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis,
amb una titulació acadèmica equivalent a la del grup de classificació C.

Tercer.- Fixar el dia 1 de setembre de 2005, com a data d’efectes de la present
resolució.

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 dels grups polítics de Convergència i Unió i
del grup del Partit Popular, El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 16
abstencions.
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14.- Dictamen de data 7 de setembre de 2005 pel qual es proposa
l’aprovació inicial del Reglament d’organització dels recursos per al
desenvolupament de l’activitat preventiva a la Diputació de Barcelona i
determinació de les obligacions i responsabilitats dels diferents agents
que hi intervenen.

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’organització dels recursos per al
desenvolupament de l’activitat preventiva a la Diputació de Barcelona i
determinació de les obligacions i responsabilitats dels diferents agents que hi
intervenen, contingut en l’annex adjunt.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els presents acords i
el text del Reglament, als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la
Diputació de Barcelona. El termini d’informació pública començarà a comptar a
partir del dia següent al de la publicació de l’Anunci al BOPB.

Tercer.- Un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de
no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial del
Reglament esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la publicació del text íntegre del Reglament
d’organització dels recursos per al desenvolupament de l’activitat preventiva a
la Diputació de Barcelona i determinació de les obligacions i responsabilitats
dels diferents agents que hi intervenen al Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona i inserir una referència de la dita publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Quart.- Deixar sense efecte la normativa d’aquesta Corporació que contradigui
o s’hi oposi al dit Reglament.

Cinquè.- Facultar àmpliament i expressament la Presidència de la Diputació
de Barcelona o la Presidència delegada d’Àrea indistintament per a l’adopció
de quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin
necessaris per a la formalització i l’execució dels presents acords.

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 de
Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents dels grup polític del
Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 5 abstencions,

Intervenció General

15.- Dictamen de data 16 de setembre de 2005 que proposa aprovar el
Compte General de la Diputació de l’exercici de 2004.

Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de les reclamacions, objeccions
i observacions que figuren numerades correlativament de la número 1 a la 7
contingudes a l'escrit d’al·legacions de data 19 de juliol de 2005, presentat pel
Sr. Xavier Garcia Albiol i la Sra. Àngels Esteller Ruedas, Diputat President i
Diputada Portaveu respectivament, del Grup Popular a la Diputació de
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Barcelona, registrat d’entrada a la Corporació a la pròpia data amb el número
31228 dins del termini concedit per a la presentació de reclamacions,
reparaments i observacions al Compte General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici de 2004, tot això en la forma que resulta de la part expositiva de
l'informe de la Comissió Especial de Comptes.

Segon.- Aprovar el Compte General de la Diputació de l’exercici de 2004, el
qual està acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de
les al·legacions formulades, de conformitat amb allò que preveu l’article 212.4
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,

Tercer.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment
d’allò que preveuen l’art. 9 de la Llei 15/1991, de 4 de juliol, sobre modificació
de la Llei 6/1984, de 5 de març de la Sindicatura de Comptes.

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana, sol·licità la paraula
per manifestar que un any més ens enfrontem al dictamen d’aprovació del
Compte General de l’exercici anterior i malauradament no podem ser gaire
novedosos en les nostres argumentacions. Ens agradaria, afegí, poder fer un
dia alguna argumentació diferent, fins i tot satisfeta, però malauradament no pot
ser així ja que continuem considerant que les diferents visions que es te sobre
el paper que aquesta Diputació ha de fer, les diferents visions polítiques, avui
es tornen a manifestar. Nosaltres, ja ho saben, sempre creiem que mentre
existeixi la Diputació ha d’estar al servei dels municipis, i sembla que vostès
sovint tenen una concepció completament diferent: que son els municipis els
que han d’estar a disposició de la Diputació, de les seves prioritats polítiques i
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dels seus plantejaments. En certa manera, amb la seva política son els
principals actors d’una nova recentralització en el mon local i això a nosaltres
ens dol i no ho compartim.
D’altra banda, continuà dient, els hi em dit també en altres ocasions que una
administració que acaba un exercici amb uns romanents de tresoreria de doscents catorze milions d’euros, com els que acaba aquesta Diputació el 31 de
desembre de 2004, vol dir que hi ha alguna cosa en la gestió que no fan bé.
Aquest romanent de tresoreria no es pot justificar dient que molts ajuntaments
no han complert els seus deures o no han assumit els seus compromisos.
Estem parlant del 31 de desembre de 2004, però és que avui, a finals de
setembre de 2005, encara tenim quatre milions i mig d’euros de l’any 2004 per
aplicar.
Des de la intervenció en els darrers informes es manifesta de manera reiterada
algunes observacions i amb la mateixa constància que l’interventor ho fa notar,
vostès amb al mateixa constància s’obstinen en no rectificar. El fraccionament
d’obres i contractes és constant en aquesta casa per estalviar-se probablement
concursos, per una presumpta recerca d’una eficàcia mal entesa vostès “tiren
pel dret”. Ara que la Diputació està buscant una nova identitat, com quedarà
amb el tema de les vegueries, de l’ordenació territorial, etc. els suggerim que
posin un rètol a fora que posi “Diputació de Barcelona tot a 11.999 i tot a
29.999”, per que la profusió de contractes que fan amb aquestes quantitats,
senzillament per saltar-se les normatives que els hi obligarien a convocar
concursos, sembla poc curosa des del punt de vista del procediment
administratiu.
També de manera reiterada fraccionen contractes, però també comencen a fer
serveis amb una data anterior a la formalització del contracte. I no passa res,
vostès tan amples. Hi ha empreses que comencen a prestar el servei en les
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diferents àrees d’aquesta casa sense que s’hagi formalitzat el contracte
corresponent. Vostès poden dir que és més o menys important però nosaltres
des del punt de vista del procediment administratiu ho considerem prou
important per que sigui una actuació a corregir de forma clara.
En relació a l’Organisme de Gestió Tributària, ens agradaria que els recursos
de l’Organisme servissin per aplicar, una reducció al premi de cobrança. Els hi
tornem a demanar que, ja que alguna vegada ens han anunciat que estaven
treballant en aquest sentit, poguessin concretar definitivament en que quedarà
aquesta qüestió.
Quina és la foto fixa el 31 de desembre de 2004 per exemple en el programa
Xarxa? I aquesta és una altra observació que nosaltres els hi hem dit alguna
altre vegada que apliquen el programa Xarxa amb un criteri partidista o sectari.
Els hi posaré dos exemples: a 31 de desembre de 2004, dels 21 ajuntaments
de la demarcació que tenien assignada en termes absoluts una quantitat
inferior al programa Xarxa anterior, 19 estaven governats per Convergència i
Unió, i els altres dos vaig pensar que pot ser serien del PSC per dissimular,
però no, son independents. És més, dels 42 municipis que a 31 de desembre
del 2004 tenien un increment de l’assignació inferior al 5% respecte a l’anterior
un era d’Iniciativa, dos del PSC, tres d’Esquerra Republicana, set
d’Independents i vint-i-nou de Convergència i Unió. Si això no és partidisme,
que baixi la mare de Deu del Sr. Bono i ho vegi, per que és evident que aquí hi
ha un criteri sectari a l’hora del repartiment d’aquests recursos. És evident, que
moltes d’aquestes coses s’han arreglat. Estem parlant d’una foto fixa del 31 de
desembre del 2004, però em sembla que la pròpia dinàmica d’aquesta
Diputació hauria d’evitar casos com aquests, els hi hem dit moltes vegades,
intentin aplicar formules polinòmiques per objectivar aquests recursos que dels
del programa Xarxa es destinen.

51

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

Una darrera cosa voldríem assenyalar. Quan es va fer un acord amb la
Generalitat per que retirés tots els contenciosos pendents i creuats que hi havia
amb aquesta Diputació per el pla únic d’obres i serveis, ja els hi vam dir en
aquell moment que ens semblava que era un excel·lent acord per la Diputació
però un pèssim acord per els municipis i per el Govern de la Generalitat. Avui,
amb els números a sobre de la taula, ho tornem a ratificar. És a dir, l’aportació
que ha fet la Diputació de Barcelona durant l’any 2004 ha representat només
un 2% del total de la despesa d’aquesta casa (un gol al mig de la porteria,
senyor Oliveres, que aquesta Diputació li va marcar al conseller Carretero) per
tant nosaltres el que els hi demanem és senzillament que apliquin els recursos
que aquesta Diputació dona al mon local en el que nosaltres entenem hauria de
ser la subjecció a la llei.

A continuació sol·licità la paraula la portaveu del grup Popular Sra. Esteller
per manifestar que una vegada més des del grup Popular corroborem que hi ha
irregularitats que han estat observades en les al·legacions que ha presentat el
nostre grup i que moltes d’elles fins hi tot consten ja en l’informe d’intervenció
corresponent ihan estat recollides, a títol de recomanació, en els diferents
serveis a l’hora de millorar el que és la gestió d’aquesta Diputació. La gestió
realitzada

tant

en

els

aspectes

financers,

econòmics,

patrimonials

i

pressupostaris, no és del tot com es tindria que fer. Trobem grans deficiències,
que com dèiem posem de manifest en les diferents observacions, i veiem que,
any rera any, es recullen a títol de recomanació, però a l’hora d’observar
l’anàlisi de les Comptes Generals incideixen una vegada més en la seva
pràctica a cometre els mateixos dèficits que l’any anterior. Per tant, afegí, jo
voldria constatar que aquestes recomanacions que recullen amb interès, fins i
tot se’ns diu en les diferents comissions, després no s’apliquen amb l’eficàcia
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que tindrien que fer-se, per que si no avui no estaríem parlant una altra vegada
més de les irregularitats que ja vam posar de manifest en el passat exercici. I
no ho diem nosaltres, per que moltes de les irregularitats que constatem en les
nostres al·legacions, també figuren en l’informe de la Sindicatura de Comptes
14/2004.
Nosaltres hem presentat diferents al·legacions referides a la unitat d’arxiu, a la
falta de justificació en la contractació, a la justificació de les subvencions i
també una qüestió que ens preocupa com és la contractació d’aquesta
Diputació. Vull fer esment a la justificació de les diferents subvencions.
Comprovem, una vegada més, com hi ha una falta de transparència i una certa
opacitat al respecte. Hem observat diferents pràctiques a l’hora de justificar les
subvencions finalistes que impedeixen avaluar amb correcte aplicació els fons i
els resultats. Hi ha una falta de justificació en moltes de les subvencions que es
concedeixen i de l’anàlisi de les mateixes veiem que això és constant en moltes
de les subvencions, la discrecionalitat té un límit en l’arbitrarietat, i en moltes
ocasions el criteri polític està per sobre del criteri dels objectius i dels
programes que es presenten i això, com deia, es pot veure en l’acreditació de
l’activitat, en la justificació dels fons rebuts, en la comunicació que han
d’efectuar en cas de rebre els ajuts per la mateixa finalitat, que no es justifica
suficientment, i després, en les finalistes que aquí ja és més greu.
Vostès han aprovat en compliment de la llei 38/2003 una ordenança en la que
discrepem en algun d’aquests punts però esperem que com a mínim en el 2005
es corregeixin algunes de les actuacions que acabo d’esmentar, però sí que
vull fer referència a que també reconeixen aquesta falta de justificació i aquesta
arbitrarietat i aquestes irregularitats, però utilitzen un llenguatge prou suau a
l’hora de encobrir una mica aquesta irregularitat i em sorprèn fins i tot quan
diuen que la manera de justificar-se no son les més adequades donada la
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finalitat en la que es donava la subvenció. Que vol dir que no son les més
adequades? Aquí hi ha una falta de justificació absoluta i en canvi vostès diuen
que això no és el més adequat, llavors no m’estranya com any rera any tornen
a incidir en el mateix.
La Sindicatura de Comptes també diu que respecte a l’atorgament de
subvencions, és un instrument en el que es fan bastants irregularitats i que no
estan justificades, per tant en aquest sentit el que si que els hi demano que
m’agradaria el proper any no estar parlant una altra vegada del mateix.
Per el que és la contracció, tornen a fraccionar els contractes, també la
Sindicatura de Comptes ho posa de manifest, també la utilització de convenis
quan son veritables contractes que estan sotmesos al que és la llei de
contractes. Alguns convenis plurianuals que son superiors de quatre anys que
no estan convalidats per el Ple, son irregularitats que es van sumant i demostra
les irregularitats del que és la contractació ordinària. Els controls dels convenis
tampoc es porten a terme de la manera que s’han de portar per a garantir el
bon fi dels recursos públics i la modificació dels contractes per un import
superior al límit també torna a ser una pràctica habitual en aquesta
administració que sembla que l’any passat ens van dir que seria recollit i que
s’evitaria aquest abús, però nosaltres no veiem com aquesta voluntat
transcendeix en el que és la gestió diària d’aquesta Diputació. Son algunes de
les al·legacions presentades, que estan recollides, a més a més, també en el
informe de l’interventor i que esperem que no tan sols quedi com una
recomanació plasmada en un document si no que aquestes recomanacions
transcendeixin en la pràctica habitual de la gestió diària d’aquesta Diputació.
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A continuació, el Sr. President donà la paraula al President de l’Àrea de
Govern Local Sr. Fogué per contestar als portaveus dels grups polítics de
Convergència i Unió i grup Popular. Començà dient que possiblement quan es
parla de fraccionament de contractes, un pot arribar a entendre amb aquestes
paraules que la pràctica habitual, la quotidiana de la gestió d’aquesta Diputació,
és el fraccionament dels contractes. Jo crec que això no és cert. Hi ha alguns
aspectes, i ho hem reconegut i ho continuarem reconeixent, millorables en la
gestió i més en una institució com aquesta, amb un volum de gestió com la que
habitualment és. Fet l’exercici d’assumpció i d’autocrítica de la part que em
correspon, el que no estic disposat en nom del govern és a que s’accepti o que
es cregui aquí que aquesta és una casa on es gestiona malament i on es fa el
que es vol de qualsevol manera i en contra dels ajuntaments. No és que ho
digui cap diputat, si no que queda reflectit en els documents de la intervenció
general. Ens estem ajustant a tots els procediments que la legislació vigent
situa, marca i obliga.
Queda molt patent que els mecanismes d’autocontrol de la gestió del que ens
hem dotat aquesta pròpia corporació, funcionen i funcionen molt bé i no son
antitransparents si no tot el contrari, i que com que funcionen bé, també
funcionen molt bé els mecanismes que anem posant per anar millorant
aquestes deficiències que es van identificant, que l’eficàcia de la gestió i la
optimització dels recursos que fa aquesta corporació crec que tampoc no es
poden negar. L’últim ple o fa uns plens quan parlàvem d’una discussió que vam
tenir de la liquidació del pressupost el President acabà dient “deixem-ho en
notable”, era un comentari seriós i rigorós. Jo crec que ni ens hem de pujar al
límit del no sé que, ni han de pretendre portar-nos al nivell del desgavell. És
una molt bona gestió, no només de l’exercici 2004, si no històricament és així i
serà així.
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Evidentment estem desenvolupant de manera molt àmplia el Pla de Mandat
que ens obliga aquest govern i un nivell d’execució molt important, que hi ha un
elevat grau de satisfacció dels municipis de la província de Barcelona amb el
marc de relació que tenen amb aquesta Diputació. Som en part, garantia de la
qualitat de la prestació dels serveis de manera molt important per els municipis
més petits i mitjans, que, entrats ja en donar algun comentari més, dir que
possiblement quan es parla de Xarxa i inversió, ja els hi he dit més d’una
vegada, que entenen que la col·laboració i el suport d’aquesta corporació amb
els municipis passa únicament per el programa Xarxa i per el programa
d’inversió, i no té en compte altres aspectes. Tot i això jo no els hi donaré
l’anàlisi dels euros/habitant en funció del municipi qui els governa, no és la
meva feina, però és fàcil calcular-ho i potser algunes coses canviarien, però no
ho penso utilitzar ni ho penso dir, però si que penso donar el que crec que és
útil com sempre per que es visualitzi el paper de reequilibri amb el territori que
amb l’instrument Xarxa de Barcelona, programa d’inversions, es dona. Amb les
dades a 30 d’agost amb un total de 1276 preacords, jo els hi dono una xifra per
que vostè ha utilitzat dades del 2004 i també m’ha utilitzat a tresoreria de 2005,
i per tant permeti’m que jo també faci el mateix joc. En aquestes dades 1.276
preacords signats amb el conjunt d’ajuntaments un import que està al voltant
dels cent cinquanta-cinc milions d’euros, distribució per població i per trams de
població: fins a mil habitants 410,28 €/habitant, de 1.000 a 5.000 habitants
119,18 €/habitant, de 5.000 a 20.000 habitants 49,78 €/habitant de 20.000 a
50.000 habitants 32,32 €/habitant, més de 50.000 habitants 21,24 €/habitant.
És una altra manera de donar les xifres i aquestes son actualitzades que, com
vostès saben, tindran actualitzades fins al moment tal com hem quedat, anem
mantenint les converses.
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El model de Diputació, evidentment, el que és i el que s’ha elaborat amb el
temps i el que volem que sigui sota el nom de vegueria, és molt diferent al que
han pretès. Vostès possiblement es creuen que la Diputació de Barcelona és
una espècie d’instrument que posa la ma i l’Estat li diposita diners, per que els
nostres ingressos majoritàriament provenen de l’Estat. El que fa aquesta
Diputació és que aquests mateixos diners els va repartint de manera arbitrària
als ajuntaments, optimitza els recursos, estableix mecanismes de reequilibri en
el territori i després això ho transforma en suport al conjunt dels municipis, dos
tipus de suport: en forma d’inversió i en forma de serveis i assessorament.
Amb una lectura ràpida del pressupost podríem dir que en el conjunt, el 35%
del pressupost és el que es destina a donar amb inversió als ajuntaments i la
resta que és a donar serveis i assessorament. Vostès podran dir que això ho
dic sempre i que no us ho creieu, per exemple a l’exercici 2004 hi ha 239
municipis de la província de Barcelona que han participat i han rebut serveis del
Pla de formació local, que hi ha 204 els quals reben i tenen el suport del Pla de
Comptabilitat de la Diputació de Barcelona, que hi ha 204 municipis que han
rebut ajuts del programa de crèdit local o dels ajuts de Caixa, que hi ha per
exemple 292 ajuntaments, municipis que estan associats i per tant reben suport
a través de la Xarxa del servei d’atenció domiciliaria, que hi ha 211 ajuntaments
que reben serveis de biblioteques en forma de biblioteca o en forma de
“bibliobus”, que hi ha 298 municipis adscrits als pactes territorials, que hi ha 25
municipis (tots els costaners) que reben serveis per la millora de la higiene i la
qualitat de les platges, que hi ha 286 municipis que reben suport i tenen
delegades les seves competències a l’Organisme de Gestió Tributària. És una
mostra que no descobreix res per que vostès ho saben, però és un model de
Diputació on prima això i on evidentment els municipis petits i mitjans son
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majoritàriament els que reben més en el concepte de serveis, governi qui els
governi, a més els governs saben que canvien per els ciutadans.
En relació a l’Organisme de Gestió Tributària, jo em vaig comprometre en nom
del govern a dir que al llarg d’aquest exercici 2005 aplicaríem i faríem amb
l’Organisme dos grans accions: per una banda tenir en compte l’esforç i la
professionalitat dels treballadors de l’organisme i per altra banda aplicar
beneficis als ajuntaments que tenen confiança i han dipositat la confiança en
aquesta Diputació per la gestió dels seus tributs. La primera està feta, i la
segona anirà al proper ple, però no tan per la insistència, jo, personalment amb
el govern, em vaig comprometre a que això seria així.
En quant a les al·legacions que fan referència al tema de les subvencions, el
que podria dir, és que hi ha una nova llei de subvencions, un reglament que
hem aprovat i que és vigent en l’exercici 2005, però no pas en el 2004 i que tot
el procediment respecte a les subvencions s’ha ajustat a la normativa vigent a
l’exercici 2004, i algunes coses que es plantegen no hi son a l’expedient, però
si que hi son a la dinàmica de l’acció i de l’actuació d’aquesta corporació. Per
exemple, dir que quan hi ha una subvenció amb una entitat, si te un deute
pendent i si nosaltres controlem aquesta situació i, això és evident que es
controla des d’intervenció, de manera que si hi ha un deute pendent a la
Diputació o es busca la compensació o si no no hi ha l’aportació de la
subvenció. Això és d’ofici, no cal que estigui a l’expedient. Per tant i resumint el
que voldria és demanar, ja coneixent la seva posició de vot, però insisteixo en
demanar el vot favorable i el reconeixement a la gestió d’aquesta corporació a
tot l’exercici 2004.
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Sol·licità de nou la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr.
Ciurana per contestar al Sr. Fogué dient-li en primer lloc que vostè pot fer tots
els jocs que vulgui, però un fanal, una paperera, una rotonda costa igual si es
posa a Gisclareny que si es posa a Badalona, el que conta és la inversió
absoluta i no la inversió per habitant.
En segon lloc, afegí, m’ha semblat sentir o detectar en la seva intervenció un
cert paternalisme respecte als municipis. Rebem uns diners, els posem un valor
afegit i els passem al municipis, el marge moltes vegades pròpiament fins i tot
de les necessitats dels municipis... és evident que es fan moltes coses, només
faltaria que amb el pressupost que tenen no fessin coses, que no oferissin
serveis als municipis, i que vol que facin els alcaldes? Que renunciïn? No, si
vostès fan plans de formació és lògic que s’hi sumin els ajuntament que puguin,
només faltaria, però el que val la pena que especifiquem en aquest cas és que
a vegades els municipis estan en certa manera captius dels programes i de les
ofertes que es fan des de la Diputació i no a la inversa.

Tot seguit, la Presidència donà la paraula a la portaveu del grup Popular Sra.
Esteller, la qual posà de manifest que l’activitat que fa la Diputació no la
qüestionem, discrepem en algunes coses per que, evidentment, cadascú te el
seu propi projecte i el seu propi programa, però en canvi hem posat de manifest
unes deficiències en la gestió, que crec que cal corregir i crec que
l’autocomplaença no és mai una bona consellera, el que cal fer sempre és
observar aquestes deficiències per corregir-les i no tornar una altre vegada a
insistir en el mateix any rera any.
Constatem, afegí, només la discrecionalitat i la arbitrarietat en algunes
subvencions i convenis que s’han signat i també els contractes, que hem incidit
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bastant i a més a més, també corrobora el que és l’informe de la Sindicatura de
Comptes.
Ara tenim una nova ordenança que esperem que s’apliqui amb el rigor que
exigeix, tot i que discrepem en alguns punts, però si que a l’any 2004, tot i que
aquesta ordenança no estava aplicada, també es tenien que complir aquests
requisits per llei i no s’han complert, per tant el que si que demanem és
subsanar aquests defectes, corregir-los per que l’any que ve no tornem a parlar
del mateix.

A continuació la Presidència donà la paraula sol·licitada pel Sr. Fogué per fer
unes puntualitzacions. Ni autocomplaença ni masoquisme, simplement
realisme. En tot cas pragmatisme i realisme, i reconèixer les coses millorables,
però no acceptar les que no son de cap de les maneres, ni se’ns poden
imputar, ni des de l’oposició, ni des de cap lloc.
També li volia dir, Sra. Esteller, que en tot cas l’informe de la Sindicatura de
Comptes que vostè ha fet esment crec que fa referència a l’exercici 2000 o
1999, i que el vam discutir en el seu dia i el vam analitzar.
En referència a la intervenció del Sr. Ciurana, manifestà que euros per habitant
son euros per habitant. El fanal valdrà el mateix en un lloc que en un altre, però
si la Diputació no comprés 5.000 fanals i els tingués que comprar cada
ajuntament els 3, 20 o 30, el preu seria diferent, el que li he dit; arriba aquí,
valor afegit i es transforma en això. Un tema que fa la Diputació.
Suposo que vostè entendrà que un municipi petit tindrà prou amb 10 fanals, i
un municipi gran necessitarà 400, per tant això fa que el preu, la quantitat,
augmenti. No desvirtuï €/habitant, és un (no l’únic) indicador que matitza i diu el
paper

reequilibrador

d’aquesta

corporació.

De

paternalisme

amb

els

ajuntaments gens ni mica. Complicitat, cooperació i ara el que es diu “bon rollo”
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amb la majoria, gairebé amb tots, voluntat de resoldre problemes als municipis
moltíssim, que és el que estem fent i intentem fer. Paternalisme no,
municipalisme i suport als ajuntaments si. Els alcaldes i les alcaldesses no crec
que s’apuntin a les coses que ofereix la Diputació, com m’ha semblat entendre,
per que no saben que fer, jo crec que tots els alcaldes i alcaldesses de tots els
partits polítics tenen prou intel·ligència i prou legitimitat com per que les seves
accions no es puguin posar en dubte.

Tot seguit, la portaveu del grup Popular Sra. Esteller per al·lusions, sol·licità
la paraula per manifestar que l’informe de la Sindicatura de Comptes del 2004
constata el del 1999, que incideix una altre vegada amb les comptes del 2004
que acabem d’analitzar; per tant és una coincidència. Per tant deixar palès
d’aquesta coincidència en tots els informes i, el que jo deia inicialment, que es
sumés a les recomanacions però després no s’apliquen i per això demanar que
l’any que ve no tinguem que parlar d’això.

Per finalitzar amb el debat, la Presidència manifestà que tot allò que sigui
recomanacions modificables per una major eficiència i eficàcia ho farem, serà
sempre difícil arribar a un punt de perfecció total, però jo crec que aquesta
recomanació queda assumida .

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 el
vot contrari dels diputats assistents dels grups polítics del Partit Popular i de
Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 16 vots en
contra.
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Servei de Programació

16.- Dictamen de data 16 de setembre de 2005 que proposa aprovar
diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació
per a l’exercici de 2005.

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 19/2005 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 dos
milions vuit-cents vuitanta-cinc mil cent trenta-sis euros amb cinquanta cèntims
(2.885.136,50) 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.

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
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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,
l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular i el vot contrari del grup de
Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor, 5
abstencions i 11 vots en contra.

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

17.- Dictamen de data 7 de setembre de 2005 que proposa aprovar la
creació de la “Xarxa Local SITMUN”, així com el protocol sectorial i el
model d’acord d’adhesió per part dels municipis de menys de 15.000 hab.
de la província de Barcelona.

Primer.- Aprovar la creació de la “Xarxa Local SITMUN”.

Segon.- Aprovar el protocol de la Xarxa Local SITMUN que descriu el producte
que es gestionarà a través de l’esmentada Xarxa.

63

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

Tercer.- Notificar els presents acords als ajuntaments de menys de 15.000 hab
de la província de Barcelona, als efectes d’invitar-los a adherir-se a dita Xarxa
mitjançant l’adopció dels corresponents acords d’adhesió, d’acord amb el
model d’adhesió que facilitarà l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local.

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

Servei de Vies Locals

18.- Dictamen de data 5 de juliol de 2005 pel qual es proposa incoar
expedient de traspàs, a favor de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del
tram de la calçada del marge esquerre de la carretera BV-2001 entre els
p.k. 0,820 i 1,020 i d’ambdós marges de la calçada entre els p.k. 1,020 i
2,750.

Primer.- Incoar expedient de traspàs a l’Ajuntament de Sant Joan Despí,
segons la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de
data 10 de febrer de 2005, del tram pertanyent al terme municipal de Sant Joan
Despí de la calçada del marge esquerre de la carretera BV-2001, comprès
entre els seus p.k. 0,820 i 1,020, així com del tram de la calçada entre els p.k.
1,020 i 2,750 dels dos marges de la referida carretera, que actualment gestiona
la Diputació de Barcelona de conformitat amb la Disposició Transitòria primera,
núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, tram que reuneix
les característiques tècniques descrites en la fitxa de dades geomètriques
elaborada pel Servei de Vies Locals, que es descriu a la part expositiva del
Dictamen present.

64

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició,
formulada per l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a la Direcció General de
Carreteres depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva resolució, una vegada acomplerts
els tràmits pertinents.

Tercer.- Notificar als ajuntaments de Sant Joan Despí i de Cornellà de
Llobregat els presents acords per al seu coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

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

19.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per
l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es
declara l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar els
desperfectes produïts com a conseqüència de l’incendi dels dies 19, 20 i
21 de juny de 2005, en la carretera BV-1221, entre els p.k. 27,560 i 30,500,
aproximadament. TM Talamanca, amb un pressupost aproximat per un
import de 275.720 euros.

Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar
els desperfectes produïts com a conseqüència de l’incendi dels dies 19, 20 i 21
de juny de 2005, en la carretera BV-1221, entre els p.k. 27+560 i 30+500,
aproximadament. TM Talamanca, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït
en la part expositiva del present Decret.
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Segon.- Aprovar el pressupost aproximat per poder fer front a totes les
actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes de referència, per un
import de 275.720 €.

Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu
coneixement, en la primera sessió que celebri.

I el Ple, restà assabentat.

20.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per
l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es
declara l’emergència de l’obra de la reparació del drenatge situada sota el
magatzem del centre de conservació de Berga, amb un pressupost
aproximat per un import de 175.000 euros, i s’adjudica la seva execució a
l’empresa VERTISUB, SL.

Primer.- Declarar l’emergència de l’obra de la reparació del drenatge situada
sota el magatzem del centre de conservació de Berga, de conformitat amb
l’informe tècnic reproduït en la part expositiva del present Decret.

Segon.- Adjudicar l’execució d’aquests treballs d’emergència a l’empresa
VERTISUB, S.L amb NIF B-55592851, i amb domicili a efectes de notificacions
a Ripollet (Barcelona), avinguda Riu Ripoll 19, Can Masach.

Tercer.- Aprovar el pressupost aproximat per poder fer front a totes les
actuacions necessàries per reparar aquest drenatge, per un import de
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175.000€. que es podrien imputar a la partida 21002-3030000-511B0-3078 del
pressupost d’aquesta Corporació per a l’exercici 2005.
Quart.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu
coneixement, en la primera sessió que celebri.
I el Ple, restà assabentat.
ÀREA D’EDUCACIÓ
Servei d’Educació
21.- Dictamen de data 19 de setembre de 2005 que proposa autoritzar el
cessament del primer curs dels ensenyaments de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar.
Primer.-

Autoritzar el cessament del primer curs dels ensenyaments de

l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar.
Segon.- Iniciar els tràmits davant la Universitat Politècnica de Catalunya i el
Departament d’Universitats, recerca i Societat de la Informació, d’acord al
decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a
universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Tercer.- Notificar el present acord a la Universitat Politècnica de Catalunya i al
Departament d’Universitats, recerca i Societat de la Informació.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS

22.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret de la
Presidència de data 8 de setembre d’enguany, relatiu a la convocatòria de
concessió d’ajuts extraordinaris a les Entitats Locals i ADFs, amb motiu
dels incendis esdevinguts durant el mes d’agost de 2005 a la província de
Barcelona.

Primer.- Aprovar la convocatòria de concessió d’ajuts i subvencions a les
entitats locals amb motiu dels incendis esmentats, els quals es consignaran
amb càrrec a la partida que s’habilitarà en el moment d’atorgament dels ajuts.

Segon.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts i subvencions esmentats a
l’apartat anterior:

Base 1ª. Objecte:

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per despeses
extraordinàries que han tingut els ajuntaments, amb motiu dels incendis
esdevinguts durant l’estiu del 2005.

Base 2ª. Destinataris:

Són destinataris els municipis de la província de Barcelona els quals en l’estiu
del 2005 han sofert incendis forestals.
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Base 3ª. Despeses subvencionables:

Les subvencions van destinades a sufragar:
a)

despeses de combustible i lloguer de maquinària.

b)

despeses de material tal com estris i roba.

c)

despeses d’avituallament de les persones evacuades, efectius i voluntaris.

d)

despeses d’honoraris tècnics per a la valoració dels danys soferts.

e)

despeses extraordinàries de neteja i condicionament d’instal·lacions i
infraestructures.

f)

altres despeses similars.

Base 4ª. Sol·licituds
Els Ajuntaments podran demanar aquests ajuts mitjançant una sol·licitud i una
justificació d’ajuts. La informació bàsica necessària és:
•

sol·licitud del/la alcalde/essa -president/a del municipi de la

quantitat sol·licitada.
•

relació de factures de les despeses ocasionades pels aiguats

degudament aprovades per l’òrgan competent de l’entitat local, certificada pel
secretari de la corporació. Alternativament, poden enviar-se les fotocòpies de
les factures, degudament aprovades i autenticades pel secretari.

És imprescindible a efectes legals la presentació de la sol·licitud en suport
paper al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya 126,
de dilluns a dissabte, de 9,30 a 14,00 h., o c/Comte d'Urgell 187, edifici del
Rellotge, de dilluns a divendres de 9,30 a 14,00 h.).
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Base 5ª. Termini per a la presentació de sol·licituds:

El termini màxim de presentació serà de 30 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la data de la publicació del Decret al BOPB.

Base 6ª. Gestió:

La gestió d’aquests ajuts correspon a les oficines competents que conformen
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Base 7ª. Acceptació:

Les entitats locals beneficiàries hauran d’acceptar l’ajut concedit mitjançant
acord de l’òrgan competent de l’ens local, certificat pel secretari. El termini
màxim de presentació serà d’un mes des de la notificació de la concessió.

Base 8ª. Compensació de deutes:

L’acceptació dels ajuts pels beneficiaris implicarà necessàriament l’acceptació
de la compensació de deutes existents, a favor de la Diputació, en el moment
en què hagi de fer-se efectiu el pagament dels ajuts concedits.

Base 9ª. Declaració d’emergència:

Les contractacions per part de la Diputació que es derivin d’aquest Decret es
declaren d’emergència atesa la seva naturalesa, i a l’empara de l’article 72 de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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Tercer.- Els Ajuntaments de la província de Barcelona afectats per aquests
incendis, podran sol·licitar per escrit a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona, l’assistència tècnica per la valoració dels danys causats pel foc
en equipaments i infrastructures de titularitat municipal.

Quart.- Aprovar la convocatòria de concessió de subvencions destinades a
cobrir les despeses extraordinàries que durant l’estiu del 2005 han hagut de
sufragar les Agrupacions de Defensa Forestal amb motiu del incendis forestals.

Cinquè.- Aprovar les bases reguladores de les subvencions esmentades a
l’apartat anterior:

Base 1ª. Objecte:

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per despeses
extraordinàries i urgents, amb motiu dels incendis esdevinguts durant l’estiu del
2005.

Base 2ª. Destinataris:

Són destinataris les Agrupacions de Defensa Forestal de la província de
Barcelona, que durant l’estiu del 2005 han participat en l’extinció d’incendis
forestals
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Base 3ª. Despeses subvencionables:

Les subvencions van destinades a sufragar:
a)

les despeses necessàries per a reparar material malmès durant l’extinció

(mànegues, motxilles, eines, etc…) i
b)

reparació d’equips, maquinària i vehicles que hagin tingut avaries a

causa de les feines d’extinció.

Base 4ª. Sol·licituds
Les ADFs podran demanar aquests ajuts mitjançant una sol·licitud i una
justificació d’ajuts. La informació bàsica necessària és:
•

sol·licitud del president/a de l’ADF de la quantitat sol·licitada.

•

relació de factures de les despeses ocasionades, indicant el lloc i data

en que s’ha actuat i els motius que han causat les pèrdues o avaries.
Alternativament, poden enviar-se les fotocòpies de les factures, degudament
aprovades i autenticades pel secretari.

És imprescindible a efectes legals la presentació de la sol·licitud en suport
paper al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya 126,
de dilluns a dissabte, de 9,30 a 14,00 h., o c/Comte d'Urgell 187, edifici del
Rellotge, de dilluns a divendres de 9,30 a 14,00 h.).

Base 5ª. Termini per a la presentació de sol·licituds:

El termini màxim de presentació serà de 30 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la data de la publicació del Decret al BOPB.
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Base 6ª. Gestió:

La gestió d’aquests ajuts correspon a la l’Oficina tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.

Base 7ª. Acceptació:

Les ADF hauran d’acceptar l’ajut concedit mitjançant acord de l’òrgan
competent de l’ADF, certificat pel secretari. El termini màxim de presentació
serà d’un mes des de la notificació de la concessió.

Base 8ª. Compensació de deutes:

L’acceptació dels ajuts pels beneficiaris implicarà necessàriament l’acceptació
de la compensació de deutes existents, a favor de la Diputació, en el moment
en què hagi de fer-se efectiu el pagament dels ajuts concedits.

Sisè.- La concessió dels ajuts i subvencions es portarà a terme de forma
directa a l’empara del que es disposa a l’article 11 de l’Ordenança de
Subvencions aprovada per la Diputació, en sessió plenària de data de 25 de
novembre de 2004 (BOP del 11.12.2004).

Setè.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.
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Vuitè.- Donar compte de la present resolució a la propera reunió de la Junta de
Govern i del Ple que es celebrin.

I el Ple, restà assabentat.

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 45 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 537145 al
537182

Barcelona, 25 de novembre de 2005

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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