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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2006 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 30 de març de 2006, a les 12 hores i 5 minuts, 

es va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió 

plenària ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la 

presidència del seu president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència 

del vice-president primer, Bartomeu Muñoz Calvet, del vice-president segon, 

Ramon Álvarez Martínez, del vice-president tercer, Jaume Oliveras Maristany, i 

de les diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Pere Alcober 

Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, Manuel Bustos 

Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, 

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, Antoni Fogué Moya, Xavier García Albiol, Carme García 

Lores, Montserrat Gibert Llopart, Francesc López Guardiola, Josep Mayoral 

Antigas, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez, Jordi 

Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Virginia Muré Àvalos, Manel Olivés 

Juanola, Josep Pérez Moya, Joan Puigdollers Fargas, Joan Recasens Guinot, 

Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros Casas, Sebastià 

Ruiz García, Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada Molina, Ignasi Valls Vilaró 

i Jaume Vives Sobrino. 

 

Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació. 
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Hi va assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell. 

 

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Rafael 

Cañedo Torrubiano, Francesc Castellana Aregall, Eugeni Forradellas 

Bombardó, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria Martorell, Miquel Rubirola 

Torrent, Carles Ruíz Novella, 

 

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 23 

de febrer de 2006, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents 

següents:  

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1.- Dictamen de data 21 de març de 2006 que proposa designar l’Im. Sr. 
Josep Pérez Moya, Vocal al Consell d’Administració de l’Institut 
d’Edicions, en substitució del Sr. Josep Viñeta Balsells.  
 
Designar l’Im. Sr. Josep Pérez Moya, Portaveu del Grup d’Iniciativa per 

Catalunya - Verds, Vocal de la Diputació de Barcelona en el Consell 

d’Administració de l’Institut d’Edicions, en substitució del Sr. Josep Viñeta 

Balsells.  

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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2.- Dictamen de data 20 de març de 2006 que proposa la designació de 
l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol com a membre de la Comissió Especial de 
Comptes, en substitució de l’Il·lma. Sra. Angeles Esteller Ruedas. 
 

Designar l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol vocal de la Comissió Especial de 

Comptes, en substitució de l’Il·lma. Sra. M. Àngels Esteller Ruedas. 

 

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

 

3.- Dictamen de data 23 de març de 2006 que proposa aprovar la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Barri de la Mina. 
 

Primer.- Aprovar la modificació de l’art. 8.2, apartats a) i b) dels Estatuts del 

Consorci del Barri de la Mina que, en conseqüència, quedarà redactat de la 

següent forma: 

 

“Article 8.2 
 

El Consell de Govern està format per vint-i-vuit membres i té la composició 

següent: 

 

a) Catorze representants de l’Administració de la Generalitat, que són la 

persona titular del Departament de Benestar i Família i un alt càrrec en 

representació dels departaments de la Presidència, Governació i 

Administracions Públiques, Economia i Finances, Educació, Cultura, Salut, 

Treball i Indústria, Interior, Medi Ambient i Habitatge i dos pel Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques, tots ells designats pel titular 
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respectiu. També en formen part, el president de la Comissió Executiva i un 

vocal, nomenats per la persona titular del Departament de Benestar i 

Família. 

 

b) Vuit representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que són la 

persona titular de l’Alcaldia i set membres de la Corporació designats per 

aquesta.” 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Generalitat de Catalunya, a 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i al Consorci del Barri de la Mina. 

 

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

 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
4.- Dictamen de data 24 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmaneu, 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 

Montmaneu, en data 26 de gener de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona 

de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 

públic, que a continuació s’especifiquen: 
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I.- 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 els actes anteriors. 

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

 

II.- Taxes diverses: 
 

Taxa per llicències urbanístiques 
Taxa pel servei d’intervenció integral de l’administració en les 
activitats i instal·lacions 
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 els actes anteriors. 

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

 

III.- Quotes d’urbanització 
 

▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

IV.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris 
 

Execucions subsidiàries 
Concessions administratives 
Sancions diverses 
▪ Practica 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 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.-  Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 

conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Montameu i la Diputació 

de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi. 

 

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord 

amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 

delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Montmaneu a favor de la 

Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta 

les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 

que a continuació s’enumeren: 

 

I.- Impost sobre béns immobles 
 

▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

II.- Impost sobre activitats econòmiques 
 

▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

▪ Realització de liquidacions per determina els deutes tributaris. 

▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

invididuals en les liquidacions per ingrés directe. 
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▪ 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 els actes anteriors. 

▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 

▪ 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 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 en resultin. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

VI.- Taxa pel subministrament d’aigües 
 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els 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 els actes anteriors. 

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

 

VIII.- Taxa de Clavegueram 
 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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▪ 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 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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5.- Dictamen de data 28 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Olivella, 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 d’Olivella en 

data 31-01-2006, 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: 

 

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 
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental 

constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona. 

 

Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 

conveni regulador amb l’Ajuntament d’Olivella 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 

 

6.- Dictamen de data 24 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca 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 la Roca del 

Vallès, en data 2 de gener de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les 

funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 

a continuació s’especifiquen: 
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- Taxa per protecció del foc. 
 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

Aquestes funcions 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.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord 

amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

 

7.- Dictamen de data 24 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, 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 Julià 

de Cerdanyola, en data 23 de gener de 2006 a favor de la Diputació de 
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Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos 

de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 

 

- Taxa per la prestació del servei d’aigua 
 

▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaria. 

▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors –rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

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

 

Aquestes funcions 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.- 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 28 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 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 Pere 

de Torelló, en data 13-02-06 a favor de la Diputació de Barcelona de les 

funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 

a continuació s’especifiquen: 

 

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

▪ Concessió i denegació de beneficis fiscal. 

▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 

▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, 

per determinar els deutes tributaris. 

▪ Expedició de documents cobratoris. 

▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària 

s’hagi realitzat per l’ORGT. 

▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 17

▪ 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.- 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 24 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, 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 

Tavèrnoles, en data 6 de febrer de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona 
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de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 

públic, que a continuació s’especifiquen: 

 

- Taxa cementiri municipal 
-  

▪ 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. 

 
- Altres ingressos: sancions, execucions, subsidiàries i qualsevol altre 
ingrés de dret públic. 
 

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

▪ 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 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.-  Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 

conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i la Diputació 

de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi. 

 

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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10.- Dictamen de data 10 de març de 2006 que proposa l’aprovació de la 
modificació de la relació de llocs de treball de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’any 2006. 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal 

de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’any 

2006, segons el detall que s’indica per annex. 

 

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables 

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular i de 

Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 15 

abstencions. 

 

11.- Dictamen de data 30 de març de 2006 que proposa aprovar la 
rectificació de l’inventari general de béns de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, exercici 2005. 
 
Primer.- Rectificar l'inventari general de l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona en el sentit de donar de baixa els béns que es 

relacionen a l'annex I (mobiliari) i que acompanya al present dictamen, com a 

baixes prèvia declaració de béns no utilitzables, per un import total de 68.408,83 

euros, ja que tots ells en funció de les seves característiques actuals no poden 

utilitzar-se per atendre les necessitats de l’Organisme. 
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Segon.- Rectificar l'inventari general de l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona en el sentit de donar de baixa els béns que es 

relacionen als annexos  

 

annex II (mobiliari) per un import de 27.308,83 euros 

annex III (equipament informàtic) per un import de 982.039,74 euros 

annex IV (immobilitzat immaterial) per import 610.304,49 euros 

 

que acompanya al present dictamen, com a baixes prèvia declaració de béns no 

utilitzables, ja que tots ells en funció de les seves característiques actuals no 

poden utilitzar-se per atendre les necessitats de l’Organisme. 

 

Tercer.- rectificar l'error material produït per duplicitat de baixes de material 

informàtic al dictamen aprovat per la Junta de Govern de l'Organisme de data 25 

de juliol de 2002, per un import total de 323.845,97 euros, en l'inventari general 

de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   

 

Quart.- Rectificar l’inventari general de l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació en el sentit de donar d’alta els béns que es relacionen a l’annex I 

(mobiliari), a l’annex II (equips informàtics) i a l'annex III (immobilitzat immaterial) 

i que acompanyen al present dictamen, com a altes per nova adquisició, per un 

import total de: 

 

Annex V (mobiliari): 279.933,13 euros 

Annex VI equips informàtics: 162.160,65 euros 
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Annex VII immobilitzat immaterial: 229.047,03 euros. 

 
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 del grup del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 4 abstencions, el present 

Dictamen, que és del tenor literal següent: 

 
ÀREA DE GOVERN LOCAL 

 
Servei de Programació 
 
12.- Dictàmens de dates 13 de març de 2006 (12.1) i 7 de març de 2006 
(12.2 i 12.3) que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006. 
 

12.1.- Modificació de crèdit núm. 5/2006 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 5/2006 del pressupost de la Diputació 

de Barcelona de l’exercici 2006, que recull crèdits extraordinaris i suplements 

de crèdit, per un import total de tres milions tres-cents vuitanta-cinc mil vuit-

cents seixanta-dos euros amb tres cèntims (3.385.862,03) €, amb el detall que 

es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els 

efectes. 
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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 

Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 

 

El portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana, sol·licità la 

paraula per manifestar l’abstenció del seu grup respecte a aquest dictamen, 

malgrat que votaren a favor dels pressupostos generals de la Corporació, però 

les modificacions de crèdit que es proposen van en sentit contrari del que el 

grup de Convergència i Unió sempre ha defensat, o sigui que les transferències 

siguin pels ajuntaments.  
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El President de l’Àrea de Govern Local, Sr. Fogué, contestà al Sr. Ciurana 

dient-li que la gran majoria d’aquests tres milions d’euros, més de dos milions 

estan destinats de forma directa o indirecta, als ajuntaments i només hi ha una 

milió d’una aplicació per als temes dels serveis d’atenció domiciliària.  

 

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables 

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular i de 

Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 15 

abstencions. 

 

12.2.- Modificació 2/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut 
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de l’exercici de 2006 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2006 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) 

de l’exercici de 2006, per un import total de set-cents cinquanta mil  cent tretze 

euros amb quaranta-vuit cèntims (750.113,48) €, que es tramita mitjançant 

crèdits extraordinaris per un import de 14.000 € i suplements de crèdit per un 

import de 736.113,48 € finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el 

detall següent: 

Crèdits extraordinaris  

 

Partides de despeses  
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Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada EUR 

Consignació 
resultant EUR 

41000 A Ajuntaments. Oficines 
Locals d’Habitatge 

---- 14.000,00 14.000,00

 Total 14.000,00 
 

Suplements  

 

Partida de despeses  

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada EUR 

Consignació 
resultant EUR 

22706 Estudis i treballs tècnics 
realitzats per altres 
empreses 

100.000,00 736.113,48 836.113,48

 Total 736.113,48 
 

Finançament (Ingressos) 

Concepte Descripció Romanent de 
tresoreria 

disponible € 

Modificació 
proposada € 

Romanent de 
tresoreria  
resultant € 

87000 Aplicació del romanent de 
tresoreria per al 
finançament de crèdits 
extraordinaris 

---- 14.000,00 14.000,00

87001 Aplicació de romanent de 
tresoreria per finançar 
suplements de crèdit  

---- 736.113,48 736.113,48

 Total 750.113,48 
 

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies 

hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent 

anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 

Cas de no presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el 

present acord. 
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Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 

Corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions 

pressupostàries. 

 

Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a 

l’Administració Estatal  i  Autonòmica. 
 

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables 

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular i de 

Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 15 

abstencions. 
 

12.3.- Modificació 2/2006 del pressupost de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2006 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2006 del Pressupost de 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 

2006, per un import de nou-cents vint mil euros (920.000) €, que es tramita 

mitjançant  suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, 

amb el detall següent: 
 

Suplements de crèdit 

 

Partida de despeses  
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Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada EUR 

Consignació 
resultant EUR 

62300 Maquinària, 
instal·lacions 

12.000,00 50.000,00 62.000,00

62500 Mobiliari 130.835,28 100.000,00 230.835,28
62600 Equips informàtics 61.470,08 500.000,00 561.470,08
64000 Adquisició sofware 81.000,00 150.000,00 231.000,00
64001 Desenvolupament 

aplicacions 
121.913,89 120.000,00 241.913,89

 Total  920.000,00  
 

Finançament (Ingressos) 

 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada EUR 

Consignació 
resultant EUR 

87001 Aplicació de 
romanent de 
tresoreria per 
finançar suplements 
de crèdit  

---- 920.000,00 920.000,00

 Total  920.000,00  
 

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies 

hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent 

anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 

Cas de no presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el 

present acord. 

 

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 

Corporació l’acord d’aprovació definitiva  i l’estat de les modificacions 

pressupostàries. 
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Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a 

l’Administració Estatal i  Autonòmica. 

 

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables 

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular i de 

Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 15 

abstencions. 

 

Servei de Patrimoni i Contractació 
 

13.- Dictamen de data 28 de febrer de 2006 que proposa aprovar la 
rectificació de l’Inventari de la Corporació amb referència a 31 de 
desembre de 2005. 
 

Aprovar la rectificació de l’Inventari de la Corporació de conformitat amb la 

documentació que s’annexa, indicativa de la situació de l’inventari a 31 de 

desembre de 2005, d’acord amb el què disposen l’art. 86 del Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 

781/1986; l’art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 

Administracions Públiques; l’art. 222.2 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 

l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 

336/1988, de 17 d’octubre. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
14.- Dictamen de data 9 de març de 2006 que proposa aprovar la Creació 
de la Direcció de Serveis Fiscals i Coordinació de la Intervenció General. 
Efectes 1 d’abril de 2006. 
 

Primer.- Crear el lloc de comandament de Director de Serveis Fiscals i de 

Coordinació, adscrit a l’orgànic 2J00000 de la Intervenció General.   

 

 
Segon.- Procedir a assignar a aquest nou lloc de comandament el codi 

retributiu A.30.A103, assignant-li una tipologia de jornada desenvolupada amb 

exclusivitat (EC).  

 
Tercer.- Fixar el dia 1 d’abril de 2006, com a data d’efectes d’aquests acords. 

 

Quart.- Facultar el president de la Corporació per a realitzar els actes 

administratius necessaris per a la implantació d’aquesta modificació 

organitzativa. 

 

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables 

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular i de 

Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 15 

abstencions. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

Servei de Vies Locals 
 

15.- Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret de data 20 de 
febrer de 2006, 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 en diverses 
punts de la xarxa viària que gestiona la Diputació de Barcelona, com a 
conseqüència del temporal de neu dels dies 27, 28 i 29 de gener de 2006. 
 

Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries produïdes 

com a conseqüència del temporal de neu dels dies 27, 28 i 29 de gener de 

2006, en diversos punts de la xarxa viària que gestiona la Diputació de 

Barcelona, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva 

del present Decret, i en conseqüència convalidar totes les actuacions que es 

van dur a terme aleshores amb aquesta finalitat. 

 

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 907.880 EUR, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en 

una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament 

de les mateixes. 
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Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu 

coneixement, en la primera sessió que celebri. 

 

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

 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 

16.- Dictamen de data 6 de març de 2006 que proposa aprovar la minuta 
de conveni, amb efectes retroactius, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i el Centre Assistencial d’Almacelles (Ordre Hospitalària de 
Sant Juan de Dios) pel qual la Diputació de Barcelona satisfarà a 
l’esmentat centre la quantitat estipulada en concepte d’estades des del 
dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2005. 
 

Primer.- Aprovar la minuta de conveni, amb efectes retroactius, que s’adjunta a 

la present proposta, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Centre 

Assistencial d’Almacelles (Ordre Hospitalària de San Juan de Dios) pel qual la 

Diputació de Barcelona satisfarà  a l’esmentat centre la quantitat estipulada en 

concepte d’estades des del dia 1 de gener  fins al  31 de desembre de 2005. 

 

Segon.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit de les quatre factures 

corresponents  a l’exercici de l’any 2005 presentades pel Centre Assistencial 

d’Almacelles per les estades dels usuaris que provisionalment ha d’assumir la 

Diputació de Barcelona, en tant no s’arribi a una solució judicial o 

extraprocessal, sobre a quina Administració  correspon el pagament  dels 

serveis d’assistència als disminuïts. 
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Tercer.- Efectuar el pagament pels usuaris internats (veure quadre annex) en 

el Centre Assistencial d’Almacelles (Ordre Hospitalària de San Juan de Dios) 

amb NIF Q2500280I, amb càrrec a la partida 227.13, programa 313 A1, orgànic 

6000000, en concepte de 13,078023,-euros, per estada/dia. 

 

La quantitat prevista pel període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2005 es 

de 64.030 €, que correspon a un total de 4.896 estades en l’esmentat centre. 

 

Aquesta despesa queda condicionada a l’aprovació  per part del Ple de la 

Diputació de Barcelona de 30 de març de 2006, de la modificació de crèdit  

número 5/2006 sol·licitat per l’Àrea de Benestar Social a fi de fer front a les 

despeses del Centre Assistencial  d’Almacelles.  

 

Quart.- Facultar l’Ilma. Sra. Presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social 

per a la signatura del conveni, al qual es fa esment a l’apartat primer dels 

acords, així com de tots els actes que puguin derivar-se’n. 

 

Cinquè.- Notificar al Centre Assistencial d’Almacelles (Ordre Hospitalària de 

San Juan de Dios), domiciliada a la Ctra. Tarragona – Sant Sebastian N-240, 

Km. 111, 25100 d’Almacelles (Lleida). 

 

La Presidència donà la paraula al portaveu de Convergència i Unió, Sr. Ciurana, 

el qual respecte a aquest punt volgué recordar que aquest acord es pren per una 

mesura cautelar que ha establert la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya en un recurs que va interposar el Govern de la 

Generalitat anterior, contra l’acord d’aquesta Diputació de deixar de prestar segons 

quins tipus de serveis en el centre assistencial d’Almacelles, de l’ordre hospitalària 
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de Sant Joan de Déu. La mesura cautelar disposa que la Diputació no pot deixar de 

prestar el seu suport econòmic a aquesta entitat, tal i com nosaltres havíem dit en el 

seu moment així com el Govern de la Generalitat en el seu recurs contenciós 

administratiu. 

 

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

 

Oficina Tècnica de Planificació 
 

17.- Dictamen de data 3 de març de 2006 que proposa aprovar la 
constitució de la Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de les 
Administracions Locals (XISSAL) amb l’objectiu de que la província de 
Barcelona disposi d’una Xarxa que treballi per aconseguir la màxima 
optimització de la informació disponible i que permeti una gestió eficient 
tot generant instruments bàsics de planificació i avaluació i, es proposa 
aprovar el Protocol de Composició i Funcionament de la Xarxa 
d’Informació dels Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL), 
que estableix els objectius i finalitats de la Xarxa i en especial el 
procediment d’adhesió a la mateixa. 
 

Primer.- Aprovar la constitució de la Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de 

les Administracions Locals (XISSAL),  amb l’objectiu de que la província de 

Barcelona disposi d’una Xarxa que treballi per aconseguir la màxima 

optimització de la informació disponible i que permeti una gestió eficient tot 

generant instruments bàsics de planificació i avaluació. 
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Segon.- Aprovar el Protocol de Composició i Funcionament de la Xarxa 

d’Informació dels Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL), que 

s’adjunta a la present proposta i que estableix els objectius i finalitats de la 

Xarxa i en especial el procediment d’adhesió a la mateixa. 

 

Tercer.- .Donar per adherits a la Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de les 

Administracions Locals (XISSAL), excepte manifestació expressa en contrari 

efectuada per l’òrgan competent, als Ens locals que a data de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província d’aquest Protocol, hagin subscrit el Conveni 

sobre la gestió informatitzada dels serveis socials de competència municipal 

mitjançant l’aplicatiu XISSAP, aprovat per acords de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en sessions de data 12 de maig de 2005 i 14 de juliol 

de 2005 (BOPB núms. 131 de 2 de juny de 2005 i 186 de 5 d’agost de 2005). 

 

Quart.- Determinar que la presidència general de la Xarxa d’Informació dels 

Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL) la ostenti la presidenta 

delegada de l’Àrea de Benestar Social, Il.lma. Sra. Núria Carrera i Comes. 

 
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com sigui possible en dret, a la presidència 

delegada de l’Àrea de Benestar Social, per a què, com a presidenta de la Xarxa 

d’Informació dels Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL), 

adopti aquells actes que siguin necessaris per coordinar, dirigir i impulsar el 

funcionament de la Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de les 

Administracions Locals (XISSAL), fins i tot per a què en nom de la Diputació de 

Barcelona, constati, accepti o denegui les adhesions efectuades pels Ens locals 

de la província. 
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Sisè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els presents 

acords i el Protocol de Composició i Funcionament de la Xarxa d’Informació 

dels Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL), per a general 

coneixement. 

 

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

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

Direcció de Serveis d’Espais Naturals 
 

18.- Dictamen de data 2 de març de 2006 que proposa aprovar la proposta 
de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina, acordada per la seva Assemblea General en sessió plenària de 16 
de desembre de 2005, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex. 
 

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc 

de la Serralada de Marina, acordada per la seva Assemblea General en sessió 

plenària de 16 de desembre de 2005, d’acord amb el text que s’acompanya als 

presents acords com Annex. 
 

Segon.- Sotmetre el present acord, juntament amb el text modificat dels 

Estatuts, a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant l’anunci que, 

amb caràcter col·lectiu, s’insereixi pel Consorci del Parc de la Serralada de 

Marina en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i al tauler d’anuncis del propi Consorci, en substitució del que hauria 

de publicar separadament aquesta Corporació.  En cas de no produir-se cap 
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reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació inicial de la modificació i el text 

dels Estatuts esdevindran definitius. 
 

Tercer.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci del Parc de la 

Serralada de Marina i als altres ens consorciats, per al seu coneixement i 

efectes escaients. 
 

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

 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

19.- Dictamen de data 24 de febrer de 2006 que proposa adjudicar el 
contracte, mitjançant concurs, de concessió administrativa, per a la 
gestió de l’equipament d’ús públic, del Càmping de Fontmartina, al parc 
natural del Montseny, al Sr. Jordi Gascó i López. 
 

Primer.- Declarar vàlid l’acte de licitació per a la contractació, mitjançant la 

modalitat de concurs públic, de la concessió administrativa per a gestionar 

l’equipament d’ús públic del càmping de Fontmartina, propietat de la Diputació 

de Barcelona, al Parc Natural del Montseny. 

 

Segon.- Adjudicar l’esmentat contracte de concessió administrativa al Sr. Jordi 

Gascó i López, de conformitat amb l’informe tècnic emès. 
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Tercer.- Fixar les millores voluntàries presentades per l’adjudicatari per a la 

prestació del servei i consistents en: Incorporar millores en el calendari i en 

l’horari, en la qualitat i adequació de l’avantprojecte arquitectònic, en les tarifes 

amb una rebaixa en el preu, i en una millora econòmica del preu anual tipus de 

licitació 

 

Quart.- Fixar com a durada de la concessió administrativa 15 anys, a comptar 

des de la signatura del contracte. Podent  prorrogar-se de forma expressa, fins 

a un màxim de dos períodes de cinc anys, si cap de les dues parts no ho 

denúncia de manera expressa amb una antelació mínima de sis mesos. 

 

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a l’adjudicatària per tal que en el termini 

de 15 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver rebut la present notificació, 

constitueixi fiança definitiva, d’import 1.500 €, en la Dipositaria de la Diputació 

de Barcelona. 

 

Sisè.- Tanmateix comunicar a l’adjudicatària que en el termini de 30 dies 

naturals comptats a partir de l’endemà d’haver rebut la present notificació, 

haurà de concórrer a formalitzar el contracte en document administratiu, en el 

benentès que prèviament haurà d’haver acreditat la constitució de la fiança 

definitiva d’import 1.500 €. 
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Setè.- Fixar com a cànon anual la quantitat de 1.250 €. Aquesta quantitat, el 

concessionari l’haurà d'invertir directament en l'equipament en els conceptes 

acordats prèviament amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, tot d'acord amb 

la clàusula 2e) del Plec d'explotació i de condicions tècniques, administratives i 

econòmiques.  

 

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

 

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 15 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 537294 al 

.537312. 

 

Barcelona, 28 d’abril de 2006 

 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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