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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 27 D’ABRIL DE  2006 

 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 27 d’abril 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 accidental del seu vice-president primer, Bartomeu Muñoz Calvet i 

amb l’assistència 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, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael Cañedo Torrubiano, 

Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume 

Ciurana Llevadot, Jacint Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, Fèlix Domingo 

Chico Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, Margarita 

Dordella Cirera, M. Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Antoni Fogué 

Moya, Eugeni Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García 

Lores, Montserrat Gibert Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria 

Martorell, Francesc López Guardiola, Josep Mayoral Antigas, 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, 

Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García, Eduard Tortajada Molina, Ignasi 

Valls Vilaró i Jaume Vives Sobrino. 

 

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

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

Corbacho Chaves, Manuel Bustos Garrido, Ferran Civil Arnabat, Angel 

Faustino Merino Benito, Víctor Ros Casas, Carles Ruíz Novella i Esteve 

Terradas Yus. 
 

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 30 

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

següents:  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 

1.- Dictamen de data 10 d’abril de 2006 que proposa aprovar la Memòria 
de la Gestió Corporativa de l’any 2005. 
 

Aprovar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 

corresponent a l'any 2005, d'acord amb el que estableix l'article 149 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

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 28 vots a favor i 15 

abstencions. 
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DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 

2.- Decret de data 18 d’abril de 2006 que resol designar el Sr. Josep Oriol 
Fernández Saltor com a representant de la Diputació de Barcelona en 
l’Organització especial desconcentrada Xarxa de Mercats Municipals 
(Consell General i Comissió Executiva), en substitució del Sr. Enric Llarch 
Poyo. 
 
Primer.- Designar el Sr. Josep Oriol Fernández Saltor representant de la 

Diputació de Barcelona com a vocal del Consell General i de la Comissió 

Executiva de l’organització especial desconcentrada “Xarxa de Mercats 

Municipals”, en substitució del Sr. Enric Llarch Poyo. 

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació als efectes de la seva ratificació. 

 

I el Ple, ratificà el present decret. 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
3.- Dictamen de data 3 d’abril de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 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 Cabrera de 

Mar, en data 28 de març de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 

a continuació s’especifiquen: 

 

I.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, i en 

concret el de data 2 d’agost de 2004 en el sentit que tots aquells tributs i altres 

ingressos de dret públic municipals que no hagin estat delegats en forma 

concreta amb anterioritat a la data de dit acord, únicament abastaran les 

funcions de recaptació en via executiva, corresponent-li en tot cas a 

l’Ajuntament la competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se 

les actuacions de les funcions delegades amb la notificació del corresponent 

títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent. 

 

II.- Deixar sense efecte la delegació en la Diputació de Barcelona de les 

funcions de gestió i recaptació de la taxa per inspecció de calderes de vapor, 

motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o 

instal·lacions anàlegs i d’establiments industrials i comercials, així com la taxa 

de clavegueram. 

 

III.- Delegar en la Diputació de Barcelona la recaptació de la taxa de retirada de 

vehicles i la taxa per llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer, les funcions 

que en relació a la recaptació es deleguen són: 

▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

▪ 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. 

 

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 

 
4.- Dictamen de data 3 d’abril de 2006 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 21 de març 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: 

 

I.- Altres ingressos: Execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés de dret 

públic. 
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Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen son: 

 

▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 

corresponent. 

▪ Recaptació dels deutes, en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

 

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

 

II.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, 

mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran 

d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres 

ingressos de dret públic municipals en els sentit que s’especifica seguidament: 

 

En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte 

dels qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les 

funcions de recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a 

l’Ajuntament la competència de dictar la provisió de constrenyiment, 

iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la notificació del 

corresponent títol executiu per l’òrgan municipal competent. 

 

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

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

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

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

 

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

 
5.- Dictamen de data 3 d’abril de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, 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 

Vallromanes, en data 9 de març 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: 

 

- Taxa per a la prestació del servei a l’escola bressol. 
 

▪ Recaptació dels deutes, en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

6.- Dictamen de data 5 d’abril de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans, 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 Viladecans, 

en data 30 de març 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: 

 

I.-  Impost sobre béns immobles 
 
▪ 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. 

 

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-rebuts 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. 
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▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

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

 

 

 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 11

VI.- 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 els actes anteriors. 

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

 

VII.- Les taxes que s’indiquen a continuació 
 

▪ Taxa per Expedició de Documents Administratius. 

▪ Taxa per Serveis Urbanístics. 

▪ Taxa per la Intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions. 

▪ Taxa per la prestació dels serveis del cementiri municipal i altres serveis 

fúnebres. 

▪ Taxa per utilització de l’escut municipal. 

▪ Taxa per retirada, custòdia i immobilització de vehicles estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública. 

▪ Taxa per serveis especials prestats per la Policia Local. 

▪ Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 

municipal. 

▪ Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 

sòl, subsòl o vol de les vies públiques a favor d’empreses explotadores de 

serveis de subministrament o telecomunicacions. 

▪ Taxa del Mercat Municipal. 

▪ Taxa per la inserció de publicitat. 
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▪ Taxa per la utilització d’espais i equips tècnics de les instal·lacions 

esportives, culturals i recreatives i altres equipaments municipals. 

▪ Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 

públiques municipals (Zona Blava). 

▪ Taxa per la tinença d’animals de companyia. 

▪ Taxa per la prestació dels serveis relatius a la gestió dels residus 

comercials. 

▪ Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl o vol 

dels domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia 

mòbil. 

 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes 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. 

 
VIII.- Quotes d’urbanització 
 

▪ 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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IX.- Preus públics establerts per l’Ajuntament de Viladecans 
 

▪ Recaptació dels deutes, en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

X.- Altres ingressos derivats de procediments sancionadors per infracció 
d’ordenances, reglaments municipals, així com els derivats d’infraccions 
de contractistes i concessionaris 
 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’altres ingressos es 

deleguen són: 

▪ Recaptació dels deutes, en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra 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 Viladecans i la Diputació 

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

 
7.- Dictamen de data 5 d’abril de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans, 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 Viladecans 

en data 30 de març de 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 
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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 signatura i la formalització del 

conveni regulador amb l’Ajuntament de Viladecans 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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ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 

Servei de Patrimoni i Contractació 
 

8.- Dictamen de data 2 de març de 2006 que proposa el subministrament a 
través del sistema d’arrendament (renting) de deu vehicles amb 
destinació al Parc Mòbil, adscrit al Servei de Logística de la Diputació de 
Barcelona”, amb un pressupost màxim quadriennal de tres-cents 
vuitanta-quatre mil (384.000) € (IVA inclòs), promogut pel Servei de 
Logística. 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació promogut pel Servei de Logística 

consistent en el “Subministrament a traves del sistema d’arrendament (renting) 

de deu vehicles amb destinació al Parc Mòbil, adscrit al Servei de Logística de 

la Diputació de Barcelona”, amb un pressupost màxim quadriennal de tres-

cents vuitanta-quatre mil (384.000) € (IVA inclòs), desglossat en 2 lots, 

establint-se el tipus de licitació en la quota mensual per vehicle dels diferents 

lots i pels imports màxims següents:   
 

 Termini Quota mensual 
per vehicle  
(IVA inclòs) 

Núm. de 
vehicles 

Quota mensual 
per núm. de 

vehicles 

Anual Total període de 
contractació 
(IVA inclòs) 

LOT 1 48 mesos 1.000,00 6 6.000,00 72.000,00 288.000,00 

LOT 2 48 mesos 500,00 4 2.000,00 24.000,00 96.000,00 

 

Així mateix i donada la possibilitat de realitzar quilòmetres de més o de menys 

en funció dels quilòmetres contractats, els licitadors hauran d’ofertar el preu 

d’abonament/càrrec per Km. no realitzat o fet de més i el valor residual dels 

vehicles, IVA inclòs.  
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Segon.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el de 

Clàusules Administratives Particulars  que hauran de regir la contractació de 

referència. 

 

Tercer.- Tramitar la contractació del subministrament que es proposa pel 

sistema de procediment obert i amb la forma d’adjudicació concurs, de 

conformitat amb el que assenyalen els articles 73, 74 i 171 del TRLCAP. 

 

Quart.-  Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al 

Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la 

Unió Europea.  

 
Cinquè.- Autoritzar la despesa plurianual de tres-cents vuitanta-quatre mil 

(384.000) € (IVA inclòs), derivada d'aquesta contractació, amb càrrec a la 

partida 22100 121E1  20400 del pressupost de l'exercici 2006 per un import de 

quaranta mil (40.000) €, a la partida 22100 121 204 del pressupost de l'exercici 

2007 per un import de noranta-sis mil (96.000) €, a la partida 22100 121 204 

del pressupost de l'exercici de 2008 per un import de noranta-sis mil (96.000) €, 

a la partida 22100 121 204 del pressupost de l'exercici de 2009 per un import 

de noranta-sis mil (96.000) €, i a la partida 22100 121 204 del pressupost de 

l'exercici de 2010 per un import de cinquanta-sis mil (56.000) €, tot d’acord amb 

el que estableix l’article 174 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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Intervenció General 
 

9.- Dictamen de data 11 d’abril de 2006 que proposa donar compte de 
l’informe de la fiscalització plena sobre la mostra del quart trimestre de 
2005. 
 
Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General 

corresponent a la fiscalització plena realitzada sobre la mostra extreta dels 

documents comptables d’obligacions com a despeses i ingressos tramitades 

durant el 4t trimestre de l’any 2005. 

 

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

 
10.- Dictamen de data 7 d’abril de 2006 que proposa aprovar un 
reconeixement de crèdit per la prestació de treballs al parc del castell de 
Montesquiu. 
 
Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Perforaciones Josep Casany SL, 

corresponent a la factura de data 31-12-2005, per un import de 22.132,80 EUR, 

pels treballs de la perforació del pou al Parc del Castell de Montesquiu a 280 

metres de fondària. 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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Servei de Programació 
 
11.- Dictàmens de dates 18 d’abril (11.1) 6 d’abril (11.2) i 10 d’abril (11.3) 
de 2006 que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006. 
 
11.- Modificació de crèdit núm. 7/2006 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 7/2006 del pressupost de la Diputació 

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

crèdit i transferències de crèdit, per un import total de dotze milions cinc-cents 

cinquanta-cinc mil tres-cents setanta-tres euros amb trenta-set cèntims 

(12.555.373,37) €, 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 l’acord precedent 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 aquest acord restarà definitivament aprovat. 

 

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 
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Catalunya i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la 

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

2/2004, de 5 de març. 

 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds, 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. 

 
11.2.- Modificació 2/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Flor de 
Maig de l’exercici de 2006 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2006 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Flor de Maig de l’exercici de 2006, per un import  total de 

cinc-cents onze mil sis-cents euros  (511.600,00) EUR, que es tramita 

mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, amb 

el detall següent: 

 

Suplement de crèdit  

 

Partida de despeses  
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Concepte Descripció Consignació 

actual EUR 

Modificació 

proposada EUR 

Consignació 

resultant EUR 

46250 Subvencions Ajuntaments 

XBMQ 

605.100,00 400.000,00 1.005.100,00

46251 Subvencions Ajuntaments 

XBMQ. Projecte Pilot 

84.000,00 84.000,00 168.000,00

62600 Equips per a processos 

d’informació. Inversió nova 

23.000,00 2.400,00 25.400,00

63600 Equips per a processos 

d’informació. Inversió de 

reposició 

12.000,00 25.200,00 37.200,00

 Total 511.600,00 

 

Finançament (Ingressos) 

 
Concepte Descripció Consignació 

actual EUR 

Modificació 

proposada EUR 

Consignació 

resultant EUR 

87001 Aplicació de romanent de 

tresoreria per finançar 

suplements de crèdit  

---- 511.600,00 511.600,00

 Total 511.600,00 

 

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

hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent 

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

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

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

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

pressupostàries. 

 

Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a 

l’Administració Estatal  i  Autonòmica. 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds, 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. 

 
11.3.- Modificació 1/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Local 
Fundació Pública  Casa de Caritat de l’exercici de 2006 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 1/2006 del pressupost de 

l’Organisme Autònom Local Fundació Pública Casa de Caritat de l’exercici de 

2006, per un import total de sis milions cinc-cents mil euros (6.500.000,00) 

EUR, que es tramita mitjançant crèdits extraordinaris 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 

70000 A l’Administració General de 

l’Entitat Local 

---- 6.500.000,00 6.500.000,00

 Total 6.500.000,00 

 

Finançament (Ingressos) 

 
Concepte Descripció Consignació 

actual 

  EUR 

Modificació 

proposada EUR 

Consignació  

resultant EUR 

87000 Aplicació del romanent de 

tresoreria per al finançament 

de crèdits extraordinaris 

---- 6.500.000,00 6.500.000,00

 Total 6.500.000,00 

 

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

hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent 

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

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

present acord. 

 

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

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

pressupostàries. 

 

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

Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 

12.- Dictamen de data 6 d’abril de 2006 que proposa aprovar la les 
modificacions de les plantilles i actualització de la Relació de llocs de 
Treball de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms. 
 

Primer.- Aprovar les modificacions introduïdes en les plantilles de la Diputació 

de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, reflectides en l'annex I al 

Dictamen i referides als períodes que s'hi detallen. 
 

Segon.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació 

de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms reflectides com annex II al 

Dictamen i referides als períodes que s’hi detallen. 
 

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 28 vots a favor i 15 

abstencions. 
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13.- Dictamen de data 4 d’abril de 2006 que proposa aprovar la Creació de 
la categoria Oficial Especial Cuina (codi LH). Efectes 1 de maig de 2006. 
 

Primer.- Crear la categoria Oficial Especial Cuina (codi LH) integrada en la 

plantilla de funcionaris d’aquesta Corporació dins l’escala d’administració 

especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis i grup de 

classificació C. 
 

Segon.- Fixar el dia 1 de maig de 2006, 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, 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. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

Servei de Vies Locals 
 

14.- Dictamen de data 5 d’abril de 2006 que proposa incoar expedient 
de traspàs, a favor de l’Ajuntament de Pontons, del tram de la carretera 
BV-2122, entre els p.k. 9,151 i 9,234, i del tram la carretera BV-2441, 
entre els p.k. 9,234 i 9,368. 
 
Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Pontons, 

segons la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de  
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data 30 de setembre de 2005, del trams de carretera compresos entre els p.k. 

9,151 i 9,234 de la carretera BV-2122 i entre els p.k. 9,234 i 9,368 de la 

carretera BV-2441, actualment gestionades per la Diputació de Barcelona de 

conformitat amb la Disposició Transitòria primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 

30 de setembre, de carreteres, amb 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. 

 

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició 

formulada per l’Ajuntament de Pontons, 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 a l’Ajuntament de Pontons els presents acords per al seu 

coneixement i als efectes procedents. 

 

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

 
15.- Dictamen de data 22 de març de 2006 que proposa incoar expedient 
de traspàs, a favor de l’Ajuntament d’Olivella, del tram de la carretera BV-
2111, entre els p.k. 15,850 i 16,275. 
 
Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’Olivella, en 

resposta a la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió  
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de data 10 de novembre de 2005, de part de la carretera BV-2111, actualment 

gestionada per la Diputació de Barcelona de conformitat amb la Disposició 

Transitòria primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, 

en el tram de la citada carretera que es troba comprès entre la cruïlla del camí 

d’accés al Parc Natural del Garraf i la Plaça Major d’Olivella, el qual correspon 

als p.k. 15,850 i 16,275, de conformitat amb les conclusions de l’informe tècnic 

emès pel Servei de Vies Locals que s’ha reproduït en la part expositiva del 

present Dictamen, traspàs que s’ha d’efectuar amb 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. 

 
Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició 

formulada per l’Ajuntament d’Olivella, 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 a l’Ajuntament d’Olivella els presents acords per al seu 

coneixement i als efectes procedents. 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
16.- Dictamen de data 6 abril de 2006 que proposa aprovar inicialment la 
creació i la constitució del Consorci per a l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental, i els estatuts pels quals se’n regirà. 
 

Primer.- Aprovar inicialment la creació i la constitució del Consorci per a 

l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, i els estatuts pels 

quals se’n regirà, i que acompanyen els presents acords. 
 
Segon.- Sotmetre l’acord adoptat i el text dels propis Estatuts a informació 

pública pel termini de trenta dies mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 

Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis. 

Aquests anuncis els efectuarà el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb 

caràcter col·lectiu, i substituint els que haurien de publicar separadament 

cadascun dels ens locals que constitueixen el Consorci, quedant formalitzada 

en aquest acte la delegació de facultats necessàries per a la dita actuació. Els 

acords adoptats inicialment esdevindran definitius en cas que no es presenti 

cap al·legació i/o reclamació en el període d’exposició pública.  

 

Tercer.- De forma condicionada a l’aprovació definitiva, designar com a 

representants d’aquesta Corporació en el Plenari del Consorci les persones 

que seguidament s’indiquen: 

 

- Titular: Il·lm. Sr. Teodoro Romero Hernández. 

- Suplent: Sr. Leandre Mayola Tresserras. 
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Quart.- Facultar únicament a l’Il·lm. Sr. Teodoro Romero Hernández, per tal 

que pugui signar qualsevol document necessari per a l’efectivitat dels 

precedents acords.  

 

Cinquè.- Donar trasllat dels acords adoptats a totes i cadascuna de les 

administracions interessades.  

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

 
Obert el capítol de precs i preguntes, la Presidència donà la paraula a la 

Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social, Il·lma. Sra. Núria Carrera 

Comes, per acomiadar-se dels membres de la Corporació, atès que deixa el 

seu càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Barcelona i en conseqüència el de 

Diputada Provincial. 

 

En primer lloc, manifestà l’Il·lma. Sra. Núria Carrera, agrair d’haver pogut estar 

en un projecte polític rellevant que serveix a la ciutadania i al mon local com és 

la Diputació de Barcelona. Agrair també a tots els grups polítics que integren 

aquesta Corporació perquè han cregut en les polítiques socials, més enllà 

d’aquesta casa. També un agraïment especial a tots els directius i 

professionals de l’Àrea per la seva capacitat de treball. I ja per acabar 

manifestar que estic convençuda que la missió d’aquesta Corporació és molt 

important per planificar i gestionar els recursos públics del mon local i fer 

possible unes polítiques de primer nivell. Gràcies a tots els treballadors 

d’aquesta Casa que han fet possible aquest projecte. 
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A continuació la Presidència contestà a la Sra. Carrera posant de manifest que 

deixa una imatge de cordialitat, de simpatia, d’eficàcia i de sensibilitat alhora 

que destacar el magnífic servei prestat a la Diputació de Barcelona. 

 

El president accidental 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 accidental        

Bartomeu Muñoz Calvet      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 537312 al 

.537326. 

 

Barcelona, 28 d’abril de 2006 

 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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