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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2006
A la ciutat de Barcelona, el dia 29 de juny de 2006, a les 11 hores i 45 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, Núria Buenaventura Puig, Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga
Castaño, Rafael Cañedo Torrubiano, Catalina Carreras-Moysí Carles-Tolrà,
Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot,
Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat
Domènech Borrull, Margarita Dordella Cirera, M. Ángeles Esteller Ruedas,
Ferran Falcó Isern, Antoni Fogué Moya, Eugeni Forradellas Bombardó,
Montserrat Gibert Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria Martorell,
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, Víctor Ros Casas, 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.
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Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Joan
Baliarda Sardà, Jordi Cornet Serra, Fèlix Domingo Chico Vara, Xavier García
Albiol, Carme García Lores, Francesc López Guardiola, Virginia Muré Àvalos,
Manel Olivés Juanola, Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García i Eduard
Tortajada Molina.
Oberta la sessió, la Presidència manifestà el desig de que constés en acta el
condol de tots els membres de la Diputació per la mort de la que fou Vicepresidenta i Diputada d’aquesta Corporació, Ima. Sra. Marta Mata, figura molt
estimada en el món polític i especialment destacada en l’àmbit de l’educació,
així com una gran personaA continuació la Presidència, un cop aprovada l’acta de la sessió plenària
ordinària de data 25 de maig de 2006, donà la benvinguda a la Il·lma. Sra.
Catalina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, que va prendre possessió del càrrec de
Diputada, desitjant-li una bona tasca en aquesta Casa que ja coneix, atès que
va exercir el càrrec en anteriors legislatures.
Tot seguit el Ple va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents
següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 19 de juny de 2006 que proposa constituir una
societat anònima entre aquesta Diputació, el Consorci Local “Localret” i
Comunicalia, SA, amb la denominació de “Transmissions digitals i
comunicació, SA (TDCom)”, amb l’objecte d’impulsar i desenvolupar la
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televisió digital terrestre local a Catalunya i aprovar els Estatuts de
l’esmentada societat.
Primer.- Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa
sobre la conveniència i oportunitat de la iniciativa publica de caràcter econòmic,
en règim de lliure concurrència, d’impuls i desenvolupament de la televisió
digital terrestre local a Catalunya, mitjançant la prestació i l’explotació de
serveis en l’àmbit de les comunicacions electròniques, mitjançant la constitució
d’una societat anònima mercantil com a forma d’exercir l’activitat.
Segon.- Aprovar inicialment la participació de la Diputació de Barcelona,
juntament amb el Consorci Local Localret i la societat Comunicalia, Serveis per
a la Comunicació, SAU, en la constitució d’una societat mercantil anònima amb
la denominació de transmissions digitals i comunicació, sa i un capital social de
seixanta mil dos-cents noranta un euros (60.291) € a l’objecte d’impulsar la
implantació de la televisió digital terrestre local a Catalunya, mitjançant la
subscripció i desembossament íntegre de 33 accions de sis-cents nou euros
cadascuna (609) € corresponents al seu valor nominal, per un total de vint mil
noranta-set euros (20.097) €, tot aprovant, igualment, els estatuts pels quals
haurà de regir-se la nova societat, la proposta dels quals s’adjunta com annex.
Tercer.- Satisfer l’import de vint mil noranta-set euros (20.097) € amb càrrec a
la partida S0000911B085200 del pressupost de la Diputació de Barcelona per
al 2006.
Quart.- Sotmetre els precedents acords a informació pública pel termini de
trenta dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Diari Oficial
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de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a
un mitjà de comunicació escrita i al tauler d’anuncis de la Diputació de
Barcelona, a efectes de formulació, si escau, d’al·legacions i suggeriments. Cas
que no se’n presentin, els precedents acords s’entendran definitivament
aprovats.
Cinquè.- Facultar àmpliament l’Ilm. Sr. Antoni Fogué Moya, President delegat de
l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè, en nom i
representació d'aquesta, concorri a la constitució de la nova societat en els
termes exposats, tot subscrivint i desembossant les accions corresponents,
aprovant

els estatuts de la nova societat, si fos necessari d’acord amb la

qualificació del Registre Mercantil, acceptant i designant càrrecs a qualsevol dels
òrgans rectors de la nova societat i, en general, subscrivint quants documents
públics i/o privats siguin necessaris.
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 37 vots a favor i 3 abstencions.

SECRETARIA

2.- Donar compte de la presa de possessió del càrrec de Diputada
Provincial de la Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà.
I el Ple resta assabentat.
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3.- Donar compte del decret de la Presidència de data 9 de juny
d’enguany, que resol nomenar membre de la Junta de Govern a la Ima.
Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà.
Primer.- Nomenar l’Ilma. Sra. Catalina Carreras-Moysí i Carles-Tolrà
membre de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Donar compte al Ple de la present resolució.
I el Ple resta assabentat.
4.- Donar compte del decret de la Presidència de data 9 de juny
d’enguany, que resol nomenar Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar
Social a la Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà.
Primer.- Delegar la Presidència de l’Àrea de Benestar Social a l’Ilma. Sra.
Catalina Carreras-Moysí i Carles-Tolrà.
Segon.- Donar compte al Ple de la present resolució per al seu coneixement i
posterior publicació al Butlletí Oficial de la Província
I el Ple resta assabentat.
5.- Donar compte del decret de la Presidència de data 9 de juny
d’enguany, que resol nomenar Diputat Adjunt de l’Àrea de Benestar Social
a l’Im. Sr. José Vicente Muñoz Gómez.
Primer.- Nomenar l’Ilm. Sr. José Vicente Muñoz Gómez, Diputat adjunt de
l’Àrea de Benestar Social.
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Segon.- Sens perjudici de la designació efectuada en l’apartat anterior, l’Ilm.
Sr. José Vicente Muñoz, continuarà desenvolupant el càrrec de Diputat delegat
per a Cultura popular i tradicional, adscrit a l’Àrea de Cultura i amb
dependència del seu President.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució, per al
seu coneixement i posterior publicació al Butlletí Oficial de la Província
I el Ple resta assabentat.

6.- Dictamen de data 14 de juny de 2006 que proposa integrar la Ima. Sra.
Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà a la Comissió Informativa de Salut
Pública i Consum, en substitució de la Ima. Sra. Núria Carrera Comes.
INTEGRAR a la Comissió Informativa i de Seguiment de Salut Pública i
Consum d’aquesta Corporació a la Diputada i Presidenta Delegada de l’Àrea de
Benestar Social, Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà en substitució
de la Ima. Sra. Núria Carrera Comes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

7.1.- Dictamen de data 14 de juny de 2006 que proposa nomenar la Ima.
Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà Vocal representant d’aquesta
Corporació en diversos Òrgans de Gestió, Consorcis i Organismes Aliens.
Primer.- Nomenar a la Diputada i Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar
Social, Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Vocal del Consell
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General de l’Organisme Autònom Flor de Maig, en substitució de la Ima. Sra.
Núria Carrera Comes.
Segon.- Nomenar a la Diputada i Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar
Social, Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysi Carles.Tolrà, Vocal representant
d’aquesta Corporació al Consell Català de la Salut, Regió Sanitària BarcelonaCiutat, en substitució de la Ima. Sra. Núria Carrera Comes.
Tercer.- Nomenar a la Diputada i Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar
Social, Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, representant d’aquesta
Corporació en el Patronat de la “Fundació Privada per a l’atenció a persones
dependents”, en substitució de la Ima. Sra. Núria Carrera Comes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

7.2.- Dictamen de data 14 de juny de 2006 que proposa nomenar la Ima.
Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà Vocal representant d’aquesta
Corporació en diversos Òrgans de Gestió, Consorcis i Organismes Aliens.
Primer.- Nomenar a la Diputada i Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar
Social, Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, representant d’aquesta
Corporació al Consell de Govern i al Comitè Executiu del Consorci Institut
d’Infància i Mon Urbà, en substitució de la Ima. Sra. Núria Carrera Comes.
Segon.- Nomenar a la Diputada i Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar
Social, Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, representant d’aquesta
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Corporació a la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social, en
substitució de la Ima. Sra. Núria Carrera Comes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

8.- Dictamen de data 19 de juny de 2006 que proposa la substitució de
Vocal en el Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial Xarxa
Audiovisual Local (XAL).
Únic.- Nomenar el Sr. Xavier Casinos Comas com a vocal del Consell
d’Administració de l’entitat pública empresarial XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
(XAL), en substitució del Sr. Juan Echániz Sans.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

VICESECRETARIA

9.- Dictamen de data de data 26 de juny de 2006 que proposa promoure un
conflicte de jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Rubí,
requerint la seva inhibició en el judici de faltes 111/2006 pel que fa a la
responsabilitat civil subsidiària de la Diputació de Barcelona.
Primer. Promoure un conflicte de jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 4
de Rubí, requerint la seva inhibició en el judici de faltes 111/2006 pel que fa a la
responsabilitat civil subsidiària de la Diputació de Barcelona, en entendre que
s’envaeixen pel Jutjat atribucions pròpies d’aquesta atorgades per l’ordenament
jurídic de forma exclusiva i excloent.
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Segon. Autoritzar el president de la Diputació de Barcelona per a plantejar
l’esmentat conflicte de jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Rubí en
el judici de faltes 111/2006, d’acord també amb la Llei orgànica esmentada, tot
això en base als fonaments argüits abastament a la part expositiva d’aquest
acord.
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 37 vots a favor i 3 abstencions.

10.- Dictamen de data 26 de juny de 2006 que proposa promoure un
conflicte davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Mataró, requerint la seva
inhibició en el judici de faltes 699/2005 pel que fa a la responsabilitat civil
subsidiària de la Diputació de Barcelona.
Primer. Promoure un conflicte de jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2
de Mataró, requerint la seva inhibició en el judici de faltes 699/2005 pel que fa a
la responsabilitat civil subsidiària de la Diputació de Barcelona, en entendre que
s’envaeixen pel Jutjat atribucions pròpies d’aquesta atorgades per l’ordenament
jurídic de forma exclusiva i excloent.
Segon. Autoritzar el president de la Diputació de Barcelona per a plantejar
l’esmentat conflicte de jurisdicció davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Mataró
en el judici de faltes 699/2005.
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Tercer. Subordinar l’eficàcia d’aquest acord de requeriment d’inhibició i de
plantejament efectiu del conflicte de jurisdicció al moment en que es produeixi
novament la citació de la Diputació de Barcelona, en qualitat de responsable
civil subsidiària, a l’acte del judici oral del procediment de judici de faltes núm.
699/2005 seguit en el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Mataró.
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 37 vots a favor i 3 abstencions.

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

11.- Dictamen de data 19 de maig de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles, 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 Canyelles,
en data 31 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 - Contribucions especials
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▪

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

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

▪

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

II.- Quotes d'urbanització
▪

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

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

▪

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

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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12.- Dictamen de data 8 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 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 Cornellà de
Llobregat, en data 25 de maig 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:
- Aprovació de les baixes per crèdits incobrables, tan sigui per domicili
desconegut, insolvència, prescripció, referència o altres causes, amb relació a
tots els ingressos de dret públic respecte als quals la Diputació de Barcelona ha
assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació en via de constrenyiment,
incloses les sancions imposades pels òrgans competents, per infraccions de la
Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, reglament
general de circulació i ordenances municipals de circulació i ingressos per
rebut.
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.
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Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 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
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• 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
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
III.-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
El que consta en el conveni corresponent a l'acord de delegació de l'Impost
sobre vehicles de tracció mecànica de data 30 de setembre de 2004 a la
Diputació de Barcelona i l'aprovació de baixes per crèdits incobrables
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IV.-Impost sobre increment del valor de terrenys de naturalesa urbana
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• 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
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.-Quotes d'urbanització
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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VII.-Contribucions especials
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VIII.-Taxes per:
Taxa per la recollida de residus comercials i/o industrials I d'altres serveis
mediambientals
Taxa de cementiri municipal
Taxa pels serveis urbanístics
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per la prestació de serveis a les Escoles Bressol
Taxa per la prestació de serveis a les Escoles Municipals d'Ensenyament
Especial
Taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general tinença de gossos
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats
Taxa per l'aprofitament i serveis als mercats municipals
Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la
via pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega)
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
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• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.-Multes i sancions per infraccions d'ordenances i legislació vigents,
derivades de la potestat sancionadora d'aquest Ajuntament
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.-Altres ingressos no tributaris
• Pràctica de la notificació del títol executiu
• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XI.-Altres ingressos tributaris
• Pràctica de la notificació del títol executiu
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• Recaptació dels deutes, en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Aprovació baixes per crèdits incobrables
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII.- Multes de trànsit
El que consta en el conveni corresponent a l'acord de delegació de multes de
trànsit de data 30 de setembre de 2004 a la Diputació de Barcelona i
l'aprovació de baixes per crèdits incobrables
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

13.- Dictamen de data 26 de maig de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gurb, 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 Gurb, en
data 20 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.- ALTRES INGRESSOS: Impost sobre construccions instal·lacions i obres,
taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració
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municipal en les activitats i administracions, sancions, execucions subsidiàries i
qualsevol altre ingrés de dret públic.
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 el actes anteriors.

▪

Qualsevol altre acte necessari pera 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 el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals 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
dictat 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

14.- Dictamen de data 26 de maig de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montgat, 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 Montagat,
en data 31 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 - 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 I'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, complementàries i definitives,
per determinar els deutes tributaris.
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-

Expedició de documents cobratoris.

-

Pràctica de notificacions de les liquidacions.

-

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.

-

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

-

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

-

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

-

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

-

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

-

Actuacions d'informació i assistència als contribuents.

-

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

II.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que es puguin liquidar.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'altres ingressos es
deleguen són:
-

Notificació de la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes en període executiu.

-

Liquidació d'interessos de demora.

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

-

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

-

Qualsevol altre acte necessari per a 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

15.- Dictamen de data 8 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, 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 Hipòlit
de Voltregà, en data 15 de maig 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 vehicles de tracció mecànica.
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
II.-Taxa per recollida d'escombraries, taxa per activitats en matèria de cementiri
municipal, taxa entrada vehicles- guals.
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
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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 els sentit que s'especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals 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
dictat 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
16.- Donar compte del decret de data 26 de maig de 2006 de rectificació de
la liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut d’Urbanisme,
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Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de l’exercici de 2005, per haver-se
detectat errors materials.
Primer.- Rectificar a l’empara d’allò que disposa l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administració comú, els errors materials observats en la
liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut

d’Urbanisme,

Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de l’exercici de 2005, aprovada per Decret
de la Presidència de data 15 de febrer de 2006, i que afecten a l’estat de
liquidació del pressupost i a l’estat de romanent de tresoreria, de conformitat
amb el detall següent:
a) Rectificacions a introduir per aplicació errònia d’exercici
-

Exercici que corresponia: 2006

-

Exercici imputat : 2005

-

Concepte: pagament de despeses de locomoció.

-

Partida afectada: 23101.

-

Import: 11,10 €

-

Obligacions que correspon reconèixer: 6.537,22 €

-

Obligacions reconegudes:

-

Diferencia:

-

Incidència: Resultat pressupostari

6.548,32 €
- 11,10 €

b) Rectificacions per aplicació errònia de compte
-

Compte al que s’havia d’aplicar: 5610 “bestretes i préstecs concedits”

-

Compte al que s’aplicà:0000 “pressupost exercici corrent”

-

Import: 740,36 €
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-

Deutors pendents de cobrament imputat: 184.527,68 €

-

Deutors pendents cobrament corresponia 183.787,32 €

-

Diferència:

-

Incidència: Romanent de tresoreria

- 740,36 €

Segon.- Incorporar com a conseqüència de les rectificacions de què s’ha fet
esment a l’acord precedent la documentació següent:
-

Resum liquidació del pressupost a 31-12-2005

-

Resultat pressupostari

-

Romanent de tresoreria

-

Liquidació de l’estat de despeses: E120, E 140, E 160, E 180, E 200, E
220, i E 240

-

Desenvolupament dels pagaments pressupostos: E 130, E 132, E 150,

E170, E190,
E 210, E 230 i E 250.
Tercer.- Donar compte al Ple pel seu coneixement dels acords precedents
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

Servei de Programació

17.- Dictàmens de dates (16 de juny (17.1), 12 de juny (17.2), 13 de juny
(17.3) de 2006 que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en
el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006.
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17.1.- Modificació de crèdit núm. 12/2006
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 12/2006 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 quatre
milions set-cents vuitanta-vuit mil cent quaranta-set euros amb divuit cèntims
(4.788.147,18) €. 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,
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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 37 vots a favor i 3 abstencions.

17.2.- Modificació 11/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut
del Teatre
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 11/2006 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2006, per un import
total de cent tretze mil euros (113.000,00) EUR, que es tramita mitjançant
suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall
següent:
Suplement de crèdit
Concepte
21200
22618

Descripció

Consignació
actual
EUR
Manteniment d’edificis
69.120,00
i altres construccions
Agenda cultural
20.000,00
Total

Modificació
proposada
33.000,00
80.000,00
113.000,00

Consignació
resultant
EUR
102.120,00
100.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció

Consignació
actual
EUR
Aplicació de romanent
---de
tresoreria
per
finançar suplements
de crèdit

Modificació
proposada
113.000,00

113.000,00
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Segon.- Anotar a la partida del pressupost d’ingressos 87001 “Aplicació per al
finançament de suplements de crèdit” l’import de cent tretze mil euros (113.000)
€.
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 dels diputats assistents del grup del Partit
Popular. El resultat definitiu va ser de 37 vots a favor i 3 abstencions.
17.3.- Modificació 1/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Local
Patronat d’Apostes de l’exercici de 2006
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 1/2006 del pressupost de
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici de 2006, per un
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import total de set-cents mil euros (700.000) €, que es tramita mitjançant crèdits
extraordinaris finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall
següent:
Crèdits extraordinaris
Partides de despeses
Concepte
40000

Descripció

Consignació
actual EUR

Transferències corrents
a l’administració general
de l’entitat local
Total

----

Modificació
Consignació
proposada
resultant
EUR
EUR
700.000,00
700.000,00

700.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte
87000

Descripció
Aplicació del romanent
de tresoreria per al
finançament de crèdits
extraordinaris
Total

Consignació
actual
EUR
----

Modificació
Consignació
proposada
resultant
EUR
EUR
700.000,00
700.000,00

700.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies
hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Cas de no presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el
present acord.
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Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
Corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions
pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a
l’Administració Estatal i Autonòmica.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds, 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 37 vots a favor i 3 abstencions.

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

18.- Dictamen de data 13 de juny de 2006 que proposa aprovar la
modificació de la plantilla, 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.
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Tercer.- Modificar l'Acord aprovat pel ple de la corporació en sessió ordinària
de data 25 de maig de 2006, referent a la modificació de l'organigrama i de la
relació de llocs de treball de l'Organisme Autònom Institut d'Edicions, en els
termes que es recullen en l'annex II.
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 de Convergència i Unió i del Partit
Popular. El resultat definitiu va ser de 28 vots a favor i 12 abstencions.

19.- Dictamen de data 13 de juny de 2006 que proposa aprovar la
modificació orgànica de la Direcció de Serveis de Recursos Humans.
Efectes 1 de juliol de 2006.
Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de la Direcció dels Serveis de
Recursos Humans, que resta reflectida a l’organigrama inclòs en l’annex 1, de
conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i d’acord
amb els canvis que es referencien en l’informe adjunt.
Segon.- Fixar el dia 1 de juliol 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 de Convergència i Unió i del Partit
Popular. El resultat definitiu va ser de 28 vots a favor i 12 abstencions.
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20.- Dictamen de data 19 de maig de 2006 que proposa aprovar la
modificació orgànica de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals. Efectes 1 de juliol de 2006.
Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que resta reflectida a l’organigrama
inclòs en l’annex 1, de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva
d’aquest dictamen, i d’acord amb els canvis que es referencien en l’informe
adjunt.
Segon.- Aprovar les fitxes descriptives dels llocs afectats per aquesta
modificació que figuren en l’annex 2 del present decret.
Tercer.- Aprovar la relació de llocs de treball resultant de la nova estructura
orgànica que figura en l’annex 3 del present decret.
Quart.- Fixar el dia 1 de juliol 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 de Convergència i Unió i del Partit
Popular. El resultat definitiu va ser de 28 vots a favor i 12 abstencions.
Servei de Patrimoni i Contractació
21.- Dictamen de data 12 de juny de 2006 que proposa segregar i
desafectar, com a bé de domini públic, una parcel·la de les Llars Mundet,
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de superfície 3.676,94 m2, que dona front al carrer de l'Harmonia, i es situa
entre el barri de Montbau i la Fundació Albà.
Primer.- Segregar de la finca Torre dels Frares, una de les que integren el
recinte de les Llars Mundet, situat al Passeig de la Vall d’Hebron, núm. 171, de
Barcelona, de superfície 166.024,25 m2, inscrita a l’Inventari de Béns de la
Corporació sota titularitat de la Fundació Pública Casa de Caritat, amb el codi
F000047 i la naturalesa jurídica de bé de domini públic, una parcel·la de
superfície 3.676,94 m2, que dona front al carrer de l’Harmonia, i es situa entre
el barri de Montbau i la Fundació Albà.
Segon.- Desafectar com a bé de domini públic i qualificar-la, en conseqüència,
com a bé patrimonial, la parcel·la resultant de la segregació esmentada a
l’acord primer, inscrivint-la a l’Inventari de Béns de la Corporació com a finca
independent.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se
les al·legacions que s’estimin convenients.
Quart.- Declarar que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració
de la qualificació jurídica esmentada a l’acord segon, sense necessitat d’ulterior
acord que ho declari expressament.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
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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 37 vots a favor i 3 abstencions.

22.- Dictamen de data 21 de juny de 2006 que proposa segregar i
desafectar, com a bé de domini públic, una parcel·la del recinte de la Casa
de la Maternitat, de superfície 300 m2, que confronta amb els terrenys de
l'antic Institut Frenopàtic.
Primer.- Segregar de la finca de la Casa de la Maternitat, situada a la
Travessera de les Corts, núms. 131-159, de Barcelona, de superfície 85.335
m2, inscrita a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F000050 i la
naturalesa jurídica de bé de domini públic, una parcel·la de superfície 300 m2,
que confronta amb els terrenys de l’antic Institut Frenopàtic.
Segon.- Desafectar com a bé de domini públic i qualificar-la, en conseqüència,
com a bé patrimonial, la parcel·la resultant de la segregació esmentada a
l’acord primer, inscrivint-la a l’Inventari de Béns de la Corporació com a finca
independent.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se
les al·legacions que s’estimin convenients.
Quart.- Declarar que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració
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de la qualificació jurídica esmentada a l’acord segon, sense necessitat d’ulterior
acord que ho declari expressament.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Servei de Vies Locals

23.- Dictamen de data 7 de juny de 2006 que proposa incoar expedient
de traspàs, a favor de l’Ajuntament de Montmaneu, del tram de la
carretera B-221a, entre els p.k. 0,000 i 0,507 i del tram de la carretera
BV-2234a, entre els p.k. 0,000 i 0,240.
Primer. – Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de
Montmaneu, segons la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament
en sessió de data 8 de juliol de 2004, del tram de la carretera B-221a, comprès
entre els p.k. 0,000 i 0,507 i del tram la carretera BV-2234a, comprès entre els
p.k. 0,000 i 0,240, 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.
Segon. – Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició
formulada per l’Ajuntament de Montmaneu, 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.
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Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Montmaneu els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

ÀREA D’ESPAIS NATURALS

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals

24.- Dictamen de data 8 de juny de 2006 que proposa aprovar l’addenda al
conveni marc formalitzat en data 10 de juliol de 2000 entre l’Associació
de propietaris “Amics del Bosc” de Sant Mateu de Bages, l’Agència Local
de Desenvolupament Forestal, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Mateu de Bages per tal de formalitzar la subrogació de l’Associació
“Boscos Bages Anoia” en la posició, els drets i els deures que ostentava
l’Associació Agrupació de propietaris forestals “Amics del Bosc”, per
l’extinció d’aquesta.
Primer.- Aprovar la formalització d’una addenda al conveni signat en data 10
de juliol de 2000 entre l’Associació Agrupació de Propietaris “Amics del Bosc”
de Sant Mateu de Bages, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, la Diputació
de Barcelona i l’Agència Local de Desenvolupament Forestal, que deixi
constància de la subrogació de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia del Bages i de l’Anoia en la posició, els drets i els deures de
l’Associació Agrupació de Propietaris “Amics del Bosc” de Sant Mateu de
Bages, per extinció d’aquesta.
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Segon.- La subrogació produirà efectes a partir de 16 de gener de 2005 en
totes les activitats derivades del dit conveni.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

25.- 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.
Primer.- Aprovar, d’acord amb la minuta que s’adjunta, el conveni a subscriure
amb la Generalitat de Catalunya, 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, relatiu al finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona, amb
una inversió total de quinze milions sis-cents setanta-tres mil dos-cents
noranta-sis euros (15.673.296) €.
Segon.- Determinar que la Diputació de Barcelona realitzarà la referida
inversió, d’acord amb el Pacte tercer de l’esmentat conveni, en el qual
s’estableix el següent:
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A).- “...c).- La Diputació de Barcelona subscriurà i desemborsarà 15.673.296
Euros, d'acord amb el següent calendari:
•

7.000.000 euros l’any 2006.

•

2.168.324 euros l’any 2007.

•

2.168.324 euros l’any 2008.

•

2.168.324 euros l’any 2009

•

2.168.324 euros l’any 2010.”. i

B).-...”Aquestes ampliacions de capital i aportacions previstes s’efectuaran sens
perjudici de l’ampliació de capital i aportacions assumides i pendents que
resulten del conveni de 14 de febrer de 2003.” i
C).-... “No obstant, si per causa de no estar totalment desemborsada l’ampliació
de capital pactada en el Conveni de 14 de febrer de 2003, no es poguessin
adoptar els acords socials d’ampliacions de capital, anteriorment indicades, les
institucions en qüestió podran realitzar les aportacions establertes en els
paràgrafs anteriors per via de subvenció de capital.
En aquest cas, una vegada verificat el total desemborsament de l’ampliació de
Capital acordat per Conveni de 14 de febrer de 2003, les aportacions
realitzades per via de subvencions de capital s’aplicaran a les ampliacions de
capital pactats en aquest Conveni.”
III.- Declarar la plurianualitat de l’esmentada inversió en els terminis següents:
a) Set milions d’euros (7.000.000,00 €), amb càrrec al vigent pressupost.
b) Dos milions cent seixanta-vuit mil tres-cents vint-i-quatre euros (2.168.324,00
€), amb càrrec al pressupost de l’any 2007.
c) Dos milions cent seixanta-vuit mil tres-cents vint-i-quatre euros (2.168.324,00
€), amb càrrec al pressupost de l’any 2008.

37

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

d) Dos milions cent seixanta-vuit mil tres-cents vint-i-quatre euros (2.168.324,00
€), amb càrrec al pressupost de l’any 2009.
e) Dos milions cent seixanta-vuit mil tres-cents vint-i-quatre euros (2.168.324,00
€), amb càrrec al pressupost de l’any 2010.
IV.- Delegar a la Presidència de la Diputació de Barcelona l’exercici efectiu dels
acords precedents en els terminis que s’estableixin en els Pactes del conveni,
tot adoptant quantes resolucions estimi convenients i en general formalitzant
quants documents públics i privats siguin necessaris.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
El president aixecà la sessió a les 11 hores i 55 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
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