ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE MAIG DE 2006

A la ciutat de Barcelona, el dia 25 de maig 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, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana
Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols,
Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech
Borrull, Margarita Dordella Cirera, Ferran Falcó Isern, Antoni Fogué Moya,
Eugeni Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García Lores,
Montserrat Gibert Llopart, Jordi Labòria Martorell, Francesc López Guardiola,
Josep Mayoral Antigas, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada Moraleda
Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Josep Pérez Moya,
Joan Puigdollers Fargas, Joan Recasens Guinot, Rafael Roig Milà, Teodoro
Romero Hernández, Miquel Rubirola Torrent, Carles Ruíz Novella, Esteve
Terradas Yus, Ignasi Valls Vilaró i Jaume Vives Sobrino.
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.

Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell.
Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Rafael
Cañedo Torrubiano, Jordi Cornet Serra, M. Ángeles Esteller Ruedas, José Luis
Jimeno Sáez, Virginia Muré Àvalos, Manel Olivés Juanola, Víctor Ros Casas,
Sebastià Ruiz García, Eduard Tortajada Molina,
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 27
d’abril de 2006, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents
següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1.- Dictamen de data 22 de maig de 2006 que proposa aprovar un conveni
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre
traspassos de la xarxa de carreteres que gestiona actualment aquesta
Corporació.
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i
aquesta Diputació en virtut del qual la Generalitat, titular de la xarxa de
carreteres catalanes, assumeixi la gestió de les que integren la xarxa comarcal
i la Diputació assumeix, per delegació de la Generalitat, la gestió d’altres
carreteres que integren la xarxa local, segons minuta i relacions annexes que
s’adjunten al present acord.
Segon.- Acceptar, de conformitat amb el que disposen els articles 37 i 27 de la
Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim local i 38 del Text
refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, aprovat per Decret

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la delegació a què fa referència l’apartat
anterior.
Tercer.- Publicar la delegació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de conformitat amb el que es disposa a l’article 13 de la Llei 30/1992, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Quart.- Facultar a aquesta Presidència per a la signatura del conveni a
subscriure amb el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, així com
aquells altres documents que siguin necessaris per al seu desenvolupament.
Sol·licita la paraula el portaveu del grup socialista Sr. Labòria, per
manifestar que el conveni que es proposa per a la seva aprovació, s’emmarca
en el protocol que varen signar la Diputació i la Generalitat a finals de l’any
2005.
L’objectiu bàsic era definir i ressituar el que anomenàvem serveis impropis
d’aquesta Corporació, entre els quals s’esmenta com a servei impropi les
carreteres; també s’emmarca en la pròpia Llei de Carreteres que va definir que
la titularitat de totes les carreteres de Catalunya passava a ser de la
Generalitat. Llei que va produir una situació d’indefinició en alguns aspectes,
sobretot en el que afecta les Diputacions. És a dir, parlava de què no teníem la
titularitat i manteníem l’explotació de les carreteres mentre i tant no es produís
el traspàs, però la realitat és que durant aquests anys només es va produir el
traspàs de la xarxa bàsica.
Per primera vegada, la Generalitat assumeix de forma explícita la titularitat de
la xarxa, en aquest cas, de carreteres que afecten a la Diputació de Barcelona,
i per primera vegada es produeix un traspàs, important (418 quilòmetres), d’una

part de les carreteres, les que funcionalment la Generalitat ha qualificat com a
xarxa comarcal. Per tant, aquestes carreteres, a partir de la signatura del
conveni, passaran a ser gestionades plenament per la Generalitat.
El conveni destaca que a l’espera de la modificació de la llei, per primera
vegada la Generalitat delega, explícitament, la gestió i el manteniment de les
carreteres locals a la Diputació.
Hi ha una delegació expressa que té una periodificació de cinc anys i es crea
un fons comú d’inversió de trenta milions d’euros, finançat mancomunadament
(50%, en aquest cas, la Diputació; 50%, la Generalitat); és la primera vegada
que, sobre la nostra xarxa local, rebrem diners de la Generalitat de Catalunya.
És un acord institucional que clarament tendeix a millorar els serveis a la
ciutadania, a clarificar responsabilitats.
Per part de la Diputació, al proposar i acceptar aquest conveni, acceptem una
via transitòria que permet de forma responsable col·laborar a resoldre,
problemes que afecten molt clarament el món local. A partir d’ara, serà més
fàcil parlar amb els alcaldes encara que les dificultats apareixeran perquè els
recursos continuaran essent limitats i les necessitats seran moltes, però com a
mínim podrem parlar des d’una posició de legitimitat reconeguda en aquest
conveni.
A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu de Convergència i
Unió Sr. Ciurana, per manifestar, en primer lloc, que el seu grup no pot donar
suport a aquest dictamen perquè hi ha un problema d’origen. Durant molt
temps, afegí, l’equip de Govern ha estat dient que l’”impasse” en el que es
troben les carreteres des de feia molts anys, era degut a que no es prenia una
decisió fins que no estigués configurada la reorganització del sistema territorial

de Catalunya. La Llei continua sense haver entrat en el Parlament de
Catalunya i avui presenten al Ple un dictamen fruit del conveni del 2005.
Per altre banda, afegí, ens sobta que parteixen de que en cinc anys no
canviarà res pel que fa a la organització territorial, atès que la Diputació te
previst aportar sis milions d’euros anuals durant cinc anys al Pla de millora i
manteniment de les carreteres
I per acabar manifestar que no es fa cap referència als Consells Comarcals.
Pensem que hi ha hagut la necessitat urgent de fer alguna cosa amb les
carreteres però no s’ha fet bé. Tot i això, celebrar, lògicament que la Generalitat
de Catalunya tingui per fi la possibilitat de fer una política de comunicació amb
el traspàs d’aquests quilòmetres de carretera.
A continuació sol·licità l’ús de la paraula el President del grup Popular, Sr.
Garcia Albiol, per manifestar que més enllà de què es defineixi o no el mapa
territorial, la situació de determinades carreteres requereix certes mesures
d’actuació sobre les mateixes amb urgència i aquest és un primer pas per
començar a ordenar l’actual situació de la xarxa de carreteres.
Als voltants de determinats municipis existeixen polígons industrials que es
converteixen en motor econòmic per al municipi, a la vegada, la construcció
dels mateixos significa un augment molt important pel que fa referència al tràfic
rodat i a vehicles de gran volum tipus camions, furgonetes, grues, etc.
Aquests vehicles estan transitant per unes carreteres

que no estaven

pensades per un tràfic rodat amb tant de volum i això és un problema important
sobretot per la seguretat dels vehicles i de les persones que per allà puguin
passar.

Tot seguit el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria, contestà als Diputats
Sr. Ciurana i Sr. Garcia Albiol, respectivament, posant de manifest que la
Diputació no s’estalviarà un euro per aquesta operació. Podríem dir que
indirectament sí, perquè ens traiem de sobre una part de la xarxa més costosa.
Vol dir que podrem tractar millor l’altra, l’altra part de la xarxa, però no hi anem,
a estalviar diners, sinó que anem, clarament, a clarificar inicialment.
El tema té una temporalitat de cinc anys, però si en aquests cinc anys hi ha
noves propostes que milloren aquesta, millores en la inversió compartida,
tampoc no ho nega el conveni. Nosaltres no som qui hem de parlar, en aquest
tema, dels Consells Comarcals, però delegar la gestió de carreteres als
Consells Comarcals, seria una forma de no poder gestionar les carreteres,
Una de les virtuts que té aquest acord, és que gran part de la xarxa anomenada
comarcal coincideix bàsicament amb les carreteres que més intervenció
necessiten per aquestes causes.
Baixem la pressió de vehicles en quasi un milió sobre les nostres carreteres. La
Generalitat assumeix responsabilitats en les carreteres de major densitat de
tràfic i en problemàtiques del tipus del que deia el portaveu del Partit Popular i
que, per tant, en aquest sentit, el conveni, indirectament també, ajudarà a
resoldre parcialment algun d’aquests problemes.
Finalitzada la intervenció dels portaveus dels grups polítics, la Presidència
volgué manifestar que s’ha de fer, una lectura positiva, sobre aquest conveni
que no hipoteca el futur i tots aquests convenis estan ajudant a clarificar el
present i fent bé la feina, ens podem trobar que la discussió hagi de ser una
discussió de divisió territorial però no de funcions.

Avui donem un petit pas més en la direcció dels que ja hem vingut donant i
espero per tant que la resta de coses que encara queden pendents, com és el
tema de salut mental, com el tema de psiquiatria i altres, en els propers mesos
es puguin resoldre i penso que haurem avançat bé. En qualsevol cas, agrair a
tots els Grups la seva posició en aquest tema que, pot tenir molta importància
de cara al futur.
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 del
Partit Popular i l’abstenció dels diputats assistents del grup de Convergència i
Unió. El resultat definitiu va ser de 30 vots a favor i 11 abstencions.
2.- Dictamen de data 17 de maig de 2006 que proposa la modificació de
l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 28
de juliol de 2005, relatiu a la formalització d’un conveni a signar entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)
i el Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant (que passa a
denominar-se Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs), sobre
recuperació dels immobles, propietat de la Diputació de Barcelona, cedits
al Consorci Escola Industrial de Barcelona i la construcció d’una nova
seu per a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona.
Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en
sessió de data 28 de juliol de 2005, sobre la recuperació dels immobles,
propietat de la Diputació de Barcelona, cedits al Consorci Escola Industrial de
Barcelona i la construcció d’una nova seu per a l’Escola Universitària

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, a signar entre la Diputació de
Barcelona, el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) i el Consorci del
Centre Interuniversitari del Llevant en el sentit que tots els esments fets al
Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant s’entendran fets al Consorci del
Campus Interuniversitari del Besòs, atès que és aquesta la seva actual
denominació.
Segon.- Aprovar la formalització d’una addenda al conveni als efectes de
deixar constància de la nova denominació del Consorci del Centre
Interuniversitari del Llevant, que ha passat a denominar-se Consorci del
Campus Interuniversitari del Besòs.
Tercer.- Adequar les partides pressupostàries i els moviments comptables
afectats pels canvis referenciats.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
SECRETARIA
3.- Donar compte de la renúncia presentada per la Diputada Ima. Sra.
Núria Carrera Comes.
Respecte a la renúncia de la Diputada Sra. Carreras, la Presidència recollint el
sentiment del conjunt de la Corporació, sol·licita que consti en l’acta l’agraïment
de la Diputació de Barcelona a la seva tasca desenvolupada en la mateixa.
I el Ple resta assabentat.

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
4.- Dictamen de data 3 de maig de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, 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
Castellbisbal, en data 27 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 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.

▪

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
5.- Dictamen de data 3 de maig de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montseny, 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 Montseny,
en data 12 d’abril 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 de Subministrament d’Aigua Potable
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.

▪

Realització de liquidacions, per determinar els deutes tributaris.

▪

Expedició de documents cobratoris.

▪

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

▪

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

6.- Dictamen de data 3 de maig de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, 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 Taradell,
en data 6 d’abril 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 -

Taxa per la prestació de l’activitat administrativa per execució

subsidiària del manteniment anual de la franja perimetral de seguretat
contra incendis establerta a la llei 5/2003, de 22 d’abril, de les
urbanitzacions municipals:
▪

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.

II – Altres ingressos: Qualsevol altres ingrés de dret públic no especificat
en les delegacions anteriors:

▪

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.

III – 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 el 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.
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
ÀREA DE GOVERN LOCAL
Intervenció General
7.- Dictamen de data 27 d’abril de 2006 que proposa aprovar la
modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes del Servei de Promoció de
Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs acadèmic 2006-2007.
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els
articles del 15 a 19 del propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal
Taxes del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs
2006-2007, en allò que afecta a l’epígraf I “Serveis administratius” i l’epígraf II
“Drets de reproducció de documents i béns”, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord
precedent, així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta
dies a comptar des del següent al de la publicació del present anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text
íntegre de les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor
l’endemà de la publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que
disposen l’article 2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds , d’Esquerra Republicana de Catalunya i de
Convergència i Unió i l’abstenció del diputat assistent del grup del Partit
Popular i. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 1 abstenció.

8.- Dictamen de data 8 de maig de 2006 que proposa aprovar la
modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme autònom Flor de
Maig.
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial

Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els
articles del 15 a 19 del propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal
Taxes de l’Organisme autònom Flor de Maig, en allò que afecta a l’epígraf II
“Serveis d’instal·lacions esportives” i l’epígraf III “Serveis de la Casa de
Colònies”, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord
precedent, així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta
dies a comptar des del següent al de la publicació del present anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text
íntegre de les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor
l’endemà de la publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que
disposen l’article 2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i

d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds , d’Esquerra Republicana de Catalunya i de
Convergència i Unió i l’abstenció del diputat assistent del grup del Partit
Popular i. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 1 abstenció.
9.- Dictamen de data 8 de maig de 2006 que proposa aprovar la
modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes del Servei d’Educació al curs
acadèmic 2006-2007.
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els
articles del 15 a 19 del propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal
Taxes del Servei d’Educació per al curs 2006-2007, en la forma que resulta de
l’annex.
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord
precedent, així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta
dies a comptar des del següent al de la publicació del present anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.

Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text
íntegre de les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor
l’endemà de la publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que
disposen l’article 2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds , d’Esquerra Republicana de Catalunya i de
Convergència i Unió i l’abstenció del diputat assistent del grup del Partit
Popular i. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 1 abstenció.
10.- Dictamen de data 8 de maig de 2006 que proposa aprovar un
reconeixement de crèdit per la prestació de subministraments als Centres
Assistencials Dr. Emili Mira i López.
Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa Comercial Gummi, SA,
corresponent a la factura de data 30-11-2005, per un import de dotze mil vuit-

cents noranta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (12.899,23) €, per la prestació
de subministraments als Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López.
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 del diputat assistent del grup del Partit
Popular i. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 1 abstenció.

Servei de Programació

11.- Dictàmens de dates 3 de maig de 2006 (11.1) 12 de maig de 2006 (11.2)
que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost
General de la Diputació per a l’exercici de 2006.

11.1.- Modificació 3/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut
d’Edicions
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2006 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut d’Edicions de l’exercici de 2006, per un import
total de dos milions quatre-cents tretze mil vuit-cents onze (2.413.811) €, que
es tramita mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de
tresoreria, amb el detall següent:
Suplement de crèdit

Concepte

Descripció

Consignació

Modificació

Consignació

actual EUR

proposada

resultant EUR

22617

Estands i Exposicions

570.000,00

297.197,00

867.197,00

22620

Altres

940.000,00

1.514.185,00

2.454.185,00

960.000,00

102.429,00

1.062.429,00

50.000,00

500.000,00

550.000,00

despeses;

Contractació de mitjans
22711

Altres

treballs;

imprès

de

Material
difusió

i

papereria
22714

Imatge Corporativa
Total

2.413.811,00

Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció

Consignació

Modificació

Consignació

actual EUR

proposada

resultant EUR

Aplicació de romanent de
tresoreria

per

----

2.413.811,00

2.413.811,00

finançar

suplements de crèdit
2.413.811,00

Segon.- Anotar a la partida del pressupost d’ingressos 87001 “Aplicació per al
finançament de suplements de crèdit” l’import de dos milions quatre-cents
tretze mil vuit-cents onze (2.413.811) €.
Tercer.- 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.

Quart.- 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.
Cinquè.- 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 del diputat assistent del grup del Partit
Popular i. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 1 abstenció.

11.2.- Modificació de crèdit núm. 10/2006
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 10/2006 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 onze
milions vuit-cents cinquanta-un mil quatre-cents setanta-sis euros amb
seixanta-quatre cèntims (11.851.476,64) €, 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
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 del diputat assistent del grup del Partit
Popular i. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 1 abstenció.
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
12.- Dictamen de data 15 de maig de 2006 que proposa aprovar la
modificació de l’organigrama i de la Relació de llocs de Treball de
l’Organisme Autònom Institut d’Edicions.
Primer.- Aprovar, amb efectes d’1 de juny de 2006, la modificació organitzativa
que es reflecteix en l'organigrama que s'adjunta com a annex I i que es
relaciona en l'informe adjuntat com a annex II.
Segon.- Aprovar amb els mateixos efectes d’1 de juny de 2006, la relació de
llocs de treball resultant de les modificacions organitzatives proposades, de

conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i que
queda reflectida a l’annex III.
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 12
abstencions.
13.- Dictamen de data 18 de maig de 2006 que proposa aprovar la creació
del lloc de treball de comissionat per a l’anàlisi dels assumptes
econòmics locals. Efectes 1 de juny de 2006.
Primer. Modificar la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona amb
la creació del lloc de treball de comissionat per a l’anàlisi dels assumptes
econòmics locals.
Segon. Assignar al nou lloc de treball les funcions d’estudi, anàlisi i emissió de
qualsevol tipus de dictamen o informe que, en matèria econòmica i/o financera i
pressupostària afecti a les competències locals, li sigui encomanada pel Cap
del Gabinet de la Presidència.
Tercer. Assignar a aquest nou lloc de treball de comissionat per a l’anàlisi dels
assumptes econòmics locals el nivell de complement de destí 30, codi de lloc
de treball A30A101 i una tipologia de jornada amb dedicació exclusiva.
Quart.. Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya la classificació del lloc de treball de comissionat per

a l’anàlisi dels assumptes econòmics locals, com de lloc de col·laboració,
reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i sistema de provisió
per lliure designació, atès l’especial caràcter directiu de les funcions assignades
a aquest lloc de treball.
Cinquè. Fixar el dia 1 de juny de 2006, com a data d’efectes d’aquests acords.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds 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 12
abstencions.

14.- Dictamen de data 9 de maig de 2006 que proposa aprovar la creació
les categories Oficial Especial Manteniment Forestal (LMF), i Oficial
Especial Manteniment Explotacions Agroforestals (LMG). Efectes 1 de
juny de 2006.
Primer.- Crear la categoria Oficial Especial Manteniment Forestal (codi LMF)
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.- Crear la categoria Oficial Especial Manteniment Explotacions
Agroforestals (codi LMG) 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.
Tercer.- Fixar el dia 1 de juny 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 del diputat assistent del grup del Partit
Popular i. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 1 abstenció.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
15.- Dictamen de data 2 de maig de 2006 que proposa adjudicar,
mitjançant concurs, el contracte de concessió administrativa per a
gestionar l’equipament d’ús

públic

de Vallforners, propietat de la

Diputació de Barcelona i dins del parc natural del Montseny, al Sr. José
Ma. Cañas Fiol.
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 de la Masia de Vallfornés, propietat de la Diputació de Barcelona,
al Parc Natural del Montseny.
Segon.- Adjudicar l’esmentat contracte de concessió administrativa al Sr. José
Ma. Cañas Fiol, de conformitat amb l’informe tècnic emès.

Tercer.- Fixar les millores voluntàries presentades per l’adjudicatari per a la
prestació del servei i consistents en: Incorporar millores en la qualitat i
adequació de l’avantprojecte arquitectònic, amb una inversió inicial durant els
tres primers anys de dos-cents quatre mil cinc-cents (204.500)€ i en una millora
econòmica del preu anual tipus de licitació, amb un import anyal de mil(1.000)€.
Quart.- Fixar com a durada de la concessió administrativa fins el 30 de
novembre de 2030, 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 quatre mil (4.000) €, 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 quatre mil (4.000)€.
Setè.- Fixar com a cànon anual la quantitat de mil (1.000) €. 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, és a dir, un cop iniciada l’activitat d’explotació de l’equipament.

Vuitè.- Retornar la fiança provisional als concursants següents:
-

Promocions i Acabats Mapa, SL., constituïda mitjançant xec ingressat en
la Dipositaria de la Diputació de Barcelona amb núm. d’assentament
1000036120, data d’expedició 20 de març de 2006, i d’import tres-cents
(300)€.

-

Plats i Forquilles, SCP., constituïda mitjançant ingrés en efectiu en la
Dipositaria de la Diputació de Barcelona, amb núm. d’assentament
1000036583, data d’expedició 21 de març de 2006, i d’import tres-cents
(300) €.

-

Sra. Anna Ma. Navarro Moyano, constituïda mitjançant ingrés en efectiu
en la Dipositaria de la Diputació de Barcelona, amb núm. d’assentament
1000037004, data d’expedició 21 de març de 2006, i d’import tres-cents
(300) €.

-

Respecte a l’Associació de Veïns de Molins-Torner-1r de maig, es retorna
la quantitat de la fiança al Sr. Carmelo Jesús Sánchez González, que va
ingressar nominativament a aquesta Corporació, per aquest concepte, la
quantitat de tres-cents (300) €, amb núm. d’assentament 1000036948 i
data d’expedició 21 de març de 2006, en representació de l’Entitat
Associació de Veïns de Molins-Torner-1r de maig.

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

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
16.- Dictamen de data 12 de maig de 2006 que proposa formalitzar el
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona per al finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona.
Aquest dictamen fou retirat
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 35 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 537326 al
537339.
Barcelona, 2 de juny de 2006
El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

