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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2006

A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de juliol 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 i de les
diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Joan Baliarda Sardà, Núria
Buenaventura Puig, Manuel Bustos Garrido, Rafael Cañedo Torrubiano, Catalina
Carreras-Moysí Carles-Tolrà, 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, M. Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Antoni Fogué Moya, Eugeni
Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García Lores, Montserrat Gibert
Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria Martorell, Francesc López Guardiola,
Josep Mayoral Antigas, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez,
Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Virginia Muré Àvalos, Josep Pérez
Moya, Joan Puigdollers Fargas, Joan Recasens Guinot, Rafael Roig Milà, Teodoro
Romero Hernández, Víctor Ros Casas, Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas Yus,
Eduard Tortajada Molina i Jaume Vives Sobrino.
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.
Hi va assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell.
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Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: el vice-president
tercer, Jaume Oliveras Maristany, Pere Alcober Solanes, Jesús Maria Canga Castaño,
Jordi Cornet Serra, Manel Olivés Juanola, Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz
García i Ignasi Valls Vilaró.
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 29 de
juny de 2006, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 20 de juliol de 2006 que proposa la revocació de la
delegació conferida pel Ple en favor de la Junta de Govern en data 30.3.2000, i
relativa a l’aprovació de projectes d’obres i serveis no previstos en el
pressupost, i d’import no superior a sis milions (6.000.000) €, i atribuir-la a la
Presidència de la Corporació.
Primer.- Revocar la delegació conferida pel Ple en favor de la Junta de Govern, en
data 30 de març de 2000, i relativa a l’aprovació de projectes d’obres i serveis no
previstos en el pressupost, i d’import no superior a 6.000.000 €, i atribuir-la a la
Presidència de la Corporació.
Segon.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
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 39 vots a favor i 4 abstencions.
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SECRETARIA

2.- Dictamen de data 14 de juliol de 2006 que proposa aprovar la constitució del
Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat.
Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Recuperació i
Conservació del Riu Llobregat, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
Mancomunitat

de

Municipis

de

l’Àrea

Metropolitana

de

Barcelona,

l’Entitat

Metropolitana del Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, la Diputació de
Barcelona, l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques
Segon.- Aprovar la proposta d’estatuts pels quals s’haurà de regir l’esmentat Consorci,
que s’adjunten com a annex al present acord.
Tercer.- Sotmetre el present acord, juntament amb l’aprovació dels Estatuts, a
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant l'anunci que, per delegació i
amb caràcter col·lectiu, s’insereixi per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de les institucions consorciades, en
substitució del que hauria de publicar separadament aquesta Corporació. En cas de no
produir-se cap reclamació o suggeriment i, d’acord amb el que disposa l’article
178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’acord
d’aprovació inicial i el text dels Estatuts esdevindran definitius.
Quart.- Donar trasllat dels presents acords a la resta d’entitats i institucions catalanes
representades al Consorci, pel seu coneixement i als efectes escaients.
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El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
manifestar que votaran favorablement la proposta de constitució del Consorci, alhora
que deixar constància la sorpresa del seu grup per la no incorporació dels Consells
Comarcals del Berguedà, Bages i Vallès Oriental, atès que, continuà dient, si alguna
cosa justifica incloure-hi tots els territoris és precisament el curs d’un riu i per tant, des
de la Diputació es tindria que haver defensat més la presència dels esmentats
Consells Comarcals.
El portaveu del grup socialista Sr. Labòria contestà al Sr. Ciurana dient-li que
aquest Consorci ve marcat per un projecte que impulsa el Ministeri de Foment, vinculat
al desenvolupament de l’AVE i que afecta concretament un territori que comença a
Molins de Rei fins al delta, i nosaltres hi som uns convidats que agraïm; és una
estructura pel control d’una sèrie de recursos econòmics que vindran bàsicament del
Ministeri. La Corporació ha tingut sensibilitat en algunes de les operacions que s’han
produït a nivell de turisme, però en aquest cas nosaltres som convidats a una taula
que no hem creat, i que fins i tot gestionarà uns recursos que estan delimitats en un
territori.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME AUTÒNOM FLOR DE MAIG

3.- Dictamen de data 3 de juliol de 2006 que proposa l’aprovació de l’ampliació a
les entitats supramunicipals locals de l’adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats
pels Drets Humans.
Primer.- Aprovar l’ampliació de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans a
les entitats locals supramunicipals de la província de Barcelona.
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Segon.- Aprovar el model d’acord d’adhesió, que s’adjunta com annex, per part de les
entitats locals supramunicipals de la província de Barcelona a la Xarxa de Pobles i
Ciutats pels Drets Humans i a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat”.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
4.- Dictamen de data 5 de juliol de 2006 que proposa l’aprovació de l’adhesió de
la Diputació de Barcelona

al Conveni subscrit entre l’Organisme Autònom

Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa.
Primer – Aprovar l’adhesió íntegra de la Diputació de Barcelona al Conveni subscrit
entre l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració
administrativa, signat a Madrid el dia 15 de març de 2006, d’acord amb el text que
s’adjunta.
Segon – Facultar al Diputat President de l’Àrea de Govern Local per signar el protocol
d’adhesió al Conveni.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
5.- Dictamen de data 21 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells 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 Bigues i Riells, en
data 25 de maig de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Els ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
▪

Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
practicades per l’Ajuntament.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

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

▪

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

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 22 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 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 del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en data 7 de juny de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
-

Taxa per a l’adopció d’animals domèstics al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics
de Companyia del Vallès Oriental (CAD)

-

Taxa per a la captura, la recollida, l’acollida, l’eutanàsia i l’eliminació de cadàvers
d’animals domèstics dels serveis del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de
Companyia del Vallès Oriental (CAD)
▪

Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tan en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Diputació de
Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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7.- Dictamen de data 21 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, 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:
- L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes –incloses les multes de trànsit- 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.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

8.- Dictamen de data 22 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
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ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, en data 29 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 - L'aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes -incloses les multes de trànsit- i ingressos
per rebut).
II - Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a
les funcions de recaptació i gestió de les quotes d'urbanització i de les quotes de
manteniment girades pels ECU, les funciones delegades de les quals 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 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, respecte a
les funcions de recaptació i gestió de la Ordenança Reguladora de quantia de les
sanciones en matèria d'infraccions de trànsit, en el sentit d'entendre que aquestes
funcions ja han estat objecte de delegació específica per acord plenari de data 23 de
novembre de 1999.
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IV - Modificar 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.
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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta a favor de
la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:

I. Impost sobre béns immobles
▪

Concessió Í denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II. Impost sobre activitats econòmiques
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

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

▪

Actuacions d'informació ï assistència als contribuents

▪

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

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
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▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons Í documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV. Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals

▪

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
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V. Contribucions especials
▪

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI. Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombreries, cementiri,
clavegueram i entrada de vehicles a través de les voreres ï reserva de la via
pública per a aparcament exclusiu
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons í documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII. Taxa per 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
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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

▪

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

VIII. Quotes d'urbanització i quotes urbanístiques girades pels ECU
▪

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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IX. Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui
liquidar
▪

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

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

9.- Dictamen de data 22 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,
en data 30 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 - L'aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes -incloses les multes de trànsit- i ingressos
per rebut).

15

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

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

Concessió i denegació de beneficis fiscals

▪

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

III - Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari I executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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IV - Taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges
cinematogràfics
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

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

V - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI - Taxa per ocupació de terrenys d'ós públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment
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▪

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

Unitat d’Actes

VII - Taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VIII - Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX - Taxa per llicències urbanístiques
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari í executiu

▪

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

Unitat d’Actes

X - Taxa per la prestació dels serveis d'ajuda a domicili i altres serveis
assistencials
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

▪

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

XI - Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament especials en establiments
municipals
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII - Taxa per la prestació dels serveis dels casals infantils i juvenils
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

▪

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

Unitat d’Actes

XIII - Modificar 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, excepte en les sancions diverses on les
funcions delegades s'iniciaran amb la recaptació voluntària.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Diputació de
Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 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:

/.- Impost sobre béns immobles
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributari

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades

21

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

▪

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

▪

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

▪

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

▪

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

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

///.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪

Concessió i denegació d'exempcions í bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració Í emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades

▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

▪

Expedició de documents cobratoris
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▪

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

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

Concessió i denegació de beneficis fiscals

▪

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
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▪

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Unitat d’Actes

Vl- Contribucions especials
▪

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VIl- Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombreries, clavegueram i
entrada de vehicles a través de les voreres í reserva de la via pública pera
aparcament exclusiu.
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VIII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses
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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 fiscals

▪

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 í assistència als contribuents

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

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

X.- Taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges
cinematogràfics
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

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

XI.- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions.
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII.- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

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

Unitat d’Actes

XIII.- Taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes 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.

XIV.- Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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XV.- Taxa per llicències urbanístiques
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

▪

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

XVI.- Taxa perla prestació dels serveis d'ajuda a domicili i altres serveis
assistencials
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

▪

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

XVII.- Taxa perla prestació dels serveis d'ensenyament especials en establiments
municipals
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu

▪

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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XVIII.- Taxa perla prestació dels serveis dels casals infantils i juvenils
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Notificació de les liquidacions practicades

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació de/s deutes en període voluntari i executiu

▪

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

XIX.- Quotes d'urbanització
▪

Notificació de les liquidacions practicades per I'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

XX . Sancions diverses
▪

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.
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XXI.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui
liquidar
▪

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

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

10.- Dictamen de data 21 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 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 Vicenç de
Montalt, en data 26 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:
- L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes –incloses les multes de trànsit- 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.
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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

11.- Dictamen de data 22 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 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 Santa Maria de
Palautordera, en data 26 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:
- Modificar 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 següent:
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.
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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

12.- Dictamen de data 26 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, 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 Tagamanent, en
data 30 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:
- Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària:
▪

Recaptació dels deutes, en període executiu.

▪

Liquidació d’interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s’interposen contra els actes anteriors.

▪

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- 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

13.- Dictamen de data 22 de juny de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, 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:
I - L'aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes -incloses les multes de trànsit- i ingressos
per rebut).
II - Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a
les funcions de recaptació i gestió de les quotes d'urbanització i de les quotes de
manteniment girades pels ECU, les funciones delegades de les quals són:
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.
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▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

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

▪

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

Unitat d’Actes

III - Clarificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a
les funcions de recaptació i gestió de la Ordenança reguladora de quantia de les
sanciones en matèria d'infraccions de trànsit, en el sentit d'entendre que aquestes
funcions ja han estat objecte de delegació específica per acord plenari de data 26 de
setembre de 1991.
IV - Modificar 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
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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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Tordera a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:

I.- Impost sobre béns immobles
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades
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▪

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

▪

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

▪

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

▪

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

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades

▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

▪

Expedició de documents cobratoris
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▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions

▪

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quan !a 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 Í assistència als contribuents

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

V.- Contribucions especials
▪

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxes per recollida, tractament ï eliminació d'escombreries, cementiri,
entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública pera a
aparcaments exclusiu
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

▪

Liquidació d'interessos de demora

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII - Taxa per 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 fiscals

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades

▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries Í 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
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▪

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
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VIII.- Quotes d'urbanització i quotes urbanístiques girades pels ECU
▪

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

IX.- Altres Ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui
liquidar
▪

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

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

ÀREA DE GOVERN LOCAL

Intervenció General

14.- Donar compte del decret de data 12 de juliol de 2006 relatiu a l’informe
definitiu de fiscalització núm. 11/2006 formulat per la Sindicatura de Comptes de
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Catalunya de l’exercici de 2003.
Primer.- Donar-se per assabentada la Corporació de l’informe definitiu de fiscalització,
amb número 11/2006, elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació
a l’exercici de 2003.
Segon.- Posar l’esmentat informe a l’abast dels diferents serveis i departaments de la
Diputació, publicant-lo per mitjà de la intranet corporativa, i requerint-los perquè en els
àmbits respectius adoptin les mesures adequades en relació amb les recomanacions
efectuades.
Tercer.- Donar compte al Ple de les precedents resolucions, i així mateix comunicarles a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per al seu coneixement.
Respecte a aquest punt, la Presidència donà la paraula al portaveu del grup de
Convergència i Unió Sr. Ciurana, el qual volgué puntualitzar que s’ha dit, i ho hem
hagut de sentir diverses vegades, de l’exemplaritat del funcionament políticoadministratiu d’aquesta corporació, i després veiem que moltes de les qüestions que
nosaltres exposem en els plenaris, en el moment d’aprovació del pressupost o en el
moment de la liquidació dels comptes de l’exercici anterior, es veuen ratificades
posteriorment per l’informe de la Sindicatura de Comptes.
Em sembla que la descripció i les conclusions a què arriba el Síndic respecte als
comptes del 2003 són prou evidents. La Sindicatura fa tot un seguit d’observacions en
qüestions de contractació, com l’incorrecte registre comptable de les modificacions de
crèdit, en aquest cas la incorporació de romanents que representen un augment
respecte al pressupost aprovat pel Ple d’un 49,2%. Pel que fa a les contractacions
administratives, que hi ha hagut un 35,2% de contractes adjudicats pel procediment
negociat, n’hi ha molts que han estat fiscalitzats amb caràcter previ limitat, quan la
mateixa Sindicatura diu que haurien estat fiscalitzat de totes totes i que moltes
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vegades, la disposició de la despesa ha estat fiscalitzada un cop ja s’havia iniciat
l’execució del contracte. Així mateix fa referència a la representació de la Intervenció i
textualment diu l’informe: “No ha assistit cap representant de la Intervenció en reunions
de la Mesa de Contractació d’un àrea en concret, ni cap representant de la Secretaria
General en meses de contractació quan hi haurien de ser. S’ha adjudicat a l’empresa,
en aquest cas Europa Press, pel procediment negociat, un contracte sense que
constés suficientment acreditat l’expedient que era l’única empresa que ho podia fer.
S’han incomplert, reiteradament, els terminis d’adjudicació i publicitat d’adjudicació.
S’han formalitzat tres contractes amb posterioritat a l’inici de la seva execució sense
que hagin estat tramitats amb caràcter d’urgència o d’emergència. S’han incomplert,
reiteradament, els terminis d’acreditació, de garantia definitiva i formalització del
contracte”, etcètera. Voldria destacar un parell de coses, continuà dient, per exemple,
un adjudicatari del subministrament de contenidors de recollida selectiva que va
subministrar un model diferent de contenidor del qual s’havia presentat en el concurs,
cosa que no va tenir cap incidència econòmica, ni que aquesta modificació fos
autoritzada per l’òrgan de contractació, o l’ampliació de la Biblioteca Bonnemaison. El
contracte es va adjudicar per import de 2,2 milions d’euros i un termini d’execució de
set mesos i mig, i va ser modificat en quatre ocasions i prorrogat cinc vegades mentre
que la seva execució va ser per un valor de 3,4 milions, finalment, d’euros i un termini
de setze mesos i mig. És a dir, diu la Sindicatura, un 55,9% superior al preu
d’adjudicació i amb un excés del 120% en el termini d’execució. Per acabar, afegí el
Sr. Ciurana, voldria referir-me al tema del personal. A part de la publicació del procés
de selecció, en el D.O.G.C. i en el B.O.P., que no es fa, centrar en el tema del
personal eventual. Recordaran que al 2003, durant la campanya electoral al Govern, al
Parlament de Catalunya, es va fer molt enrenou sobre els càrrecs eventuals del
Govern de la Generalitat perquè es deia que no es publicaven les llistes. La
Sindicatura de Comptes de l’any 2003 respecte a aquesta corporació diu, “no s’ha
publicat en el B.O.P. ni en el D.O.G.C. el nomenament, el règim de les seves
retribucions i la seva dedicació, les característiques bàsiques i retribucions del
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personal eventual de la Diputació, no consten en els acords del Ple corresponents al
cartipàs de la legislatura 2003-2007”. En l’aprovació del pressupost, cada vegada, els
diem que hi hauria d’haver la relació, les retribucions i la dedicació. En tot cas,
nosaltres els convidem a fer cas de les recomanacions que fa la Sindicatura de
Comptes, i que en el proper informe es pugui dir que hem recollit les recomanacions
que ens han fet.
A continuació sol·licità la paraula la portaveu del grup Popular Sra. Esteller per
manifestar, en primer lloc, que des del Grup Popular sempre hem entès que les
recomanacions de la Sindicatura no són meres observacions i recomanacions per tenir
com un suggeriment a fer, sinó que s’han de complir adequant el que és el
funcionament de la Diputació a les recomanacions que en aquest sentit fa. En segon
lloc, respecte a la contractació, es produeixen irregularitats en els fraccionaments, en
els concursos, s’abusa molt del que és el procés negociat i hi han certes irregularitats
en la fiscalització. Per altra banda, ens ha sorprès, què no hi hagi presència d’un
representant de la Intervenció en la Mesa de Contractació. Ens sembla, fins i tot,
supèrflua, la resposta de la Diputació quan diu que hi havia quòrum i que era un cas
aïllat. S’ha d’actuar amb rigorositat. Respecte al personal eventual, creiem que s’ha de
publicar les plantilles. La Generalitat ho fa, l’Ajuntament ho fa. Per què no ho ha de fer
la Diputació? Què tenen que ocultar pel fet que no ho publiquin? És obligació aquesta
transparència de tots els càrrecs que estan a la Diputació de Barcelona,
independentment de la seva categoria. Li reclamem que aquestes observacions siguin
materialitzades i siguin assumides per la Diputació per tal que les incorporin a la seva
hora de treballar i d’actuar respecte al que és la contractació i la fiscalització dels
comptes.
Tot seguit la Presidència donà la paraula al President de l’Àrea de govern Local Sr.
Fogué, el qual manifestà en primer lloc que s’ha de reconèixer el paper de la
Sindicatura de Comptes i agrair l’exercici rigorós de fiscalització que ha fet dels
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comptes del 2003, de tres àmbits de treball; les modificacions de crèdit, bestretes i
romanents, la contractació administrativa i la contractació de personal. Amb una
administració com la nostra, amb el número de moviments comptables que hi han,
amb el número de contractacions que es fan i amb el número de contractes de
personal que hi han, evidentment, es detecten i es troben algunes deficiències, però,
del propi informe de la Sindicatura, se’n desprèn que allò que és el substancial, no hi
ha raons que afectin ni vagin al fons de la legalitat i de l’alteració del que és la situació
comptable i econòmico-financera d’aquesta corporació. La Sindicatura ens fixa tot un
seguit de recomanacions que ja comencem a resoldre i al mateix temps presentem les
al·legacions, manifestant discrepàncies tècnico-jurídiques en alguns dels aspectes. La
Sindicatura en algunes de les coses que vam plantejar ens donen la raó, i en altres
mantenen un seguit de recomanacions. Respecte a la modificació de crèdits, la
Sindicatura ens fixa quatre recomanacions, i tres ja han estat adoptades per aquesta
corporació i una està en fase d’aplicació. De les dinou recomanacions que ens fa en
temes de contractació administrativa, quinze estan adoptades, dues que estan en fase
de correcció i execució i dues en les quals es manté una discrepància d’interpretació
entre la corporació i la Sindicatura. Pel que fa al tema de la contractació del personal,
les recomanacions les acceptem i les posem en marxa totes i respecte del personal
eventual, quan aprovem els pressupostos d’aquesta corporació, es farà públic el llistat.
El resum seria que, de vint-i-set recomanacions, que és el que realment diu l’informe,
tenim adoptades ja vint-i-quatre, i hi han tres en les quals hi ha aquesta discrepància
d’interpretació. De l’informe, la lectura que fem amb un cert rigor, és situar que és un
bon exercici de fiscalització i una molt bona capacitat d’aquesta organització per donar
resposta a les seves necessitats i per actuar, en conseqüència, en aquelles coses que
són millorables.
I el Ple resta assabentat.
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15.- Dictamen de data 19 de juliol de 2006 que proposa resoldre les al·legacions
presentades contra el Compte General de la Diputació de l’exercici de 2005 i la
seva aprovació.
Primer.- Admetre l’escrit d’al·legacions al Compte General de la Diputació de
Barcelona de l’exercici de 2005, presentat en temps i forma pel Sr. Xavier Garcia
Albiol, President del Grup Popular a la Diputació, registrat d’entrada a la Corporació el
9 de juny de 2006, amb el número 0600043729, i que de conformitat amb la sol·licitud
primera, interessa s’acordi l’aprovació i inclusió de les al·legacions en la fase
d’aprovació del Compte General.

Segon.-

Resoldre les al·legacions presentades pel Grup Popular dins del termini

concedit per a la presentació de reclamacions, reparaments i observacions al Compte
General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2005, en la forma que resulta de
l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes.
Tercer.- Aprovar el Compte General de la Diputació de l’exercici de 2005, el qual està
acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les al·legacions
formulades, de conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Quart.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò
previst l’art. 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març de la Sindicatura de Comptes, en la seva
redacció donada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol.
El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana, sol·licità de nou la
paraula per manifestar que no varen presentar al·legacions al Compte General
d’enguany perquè enteníem que, en el moment de l’aprovació del pressupost per el
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2004, el nostre era un vot no tant a favor d’uns pressupostos concrets, sinó un vot de
confiança. Ara bé, moltes vegades veiem que la nostra confiança, tot i els esforços que
sabem que es fan des d’aquesta administració, no es correspon a les expectatives que
teníem. L’anàlisi de la liquidació del Pressupost de l’any 2005, deixant al marge el
tema Xarxa perquè entenem cal valorar-lo al llarg dels quatre anys del programa
conjunt, veiem que el repartiment dels recursos que fa aquesta Diputació continua
esbiaixat respecte al color polític dels ajuntaments als que van destinats. També
considerem que l’execució del capítol d’inversions del Pressupost del 2005 està al
voltant del cinquanta per cent i és francament baix. Haurien de tenir com a objectiu
aconseguir un més elevat grau d’execució del Pressupost cada any. Com dèiem
abans, creiem que el repartiment que es fa no obeeix els criteris d’equitat i una certa
transparència al marge del color polític de l’ajuntament. Per trams de població, sempre
resulta que els ajuntaments governats pel PSC tenen una mitjana, tant per ajuntament
com per habitant, superior als governats per CiU, ja sigui en el conjunt de factures que
ha pagat la Diputació com en les subvencions atorgades.
Creiem que aquesta Institució, el que ha de tenir és vocació de cooperació municipal,
al marge del color dels ajuntaments. El nostre grup continua mantenint l’esperit del vot
favorable en els pressupostos d’enguany, però ens agradaria que el balanç que
puguem fer finalment, no ens corrobori l’opinió que nosaltres podem tenir, a la vista de
les dades que ara tenim, que no hi ha un tracte igual en els municipis d’aquesta
demarcació.
Sol·licità la paraula la portaveu del grup polític del Partit Popular Sra. Esteller per
referir-se a aquest punt i posar de manifest que el seu grup va presentar una sèrie
d’al·legacions, respecte al que és el Compte General.
Hi ha deutes que no es paguen i en canvi sempre ens diuen que estan en vies de
solució, però cada vegada aquestes s’incrementen més, es van triplicant en aquest
cas. Per tant demanem que, en comptes de justificar moltes de les actuacions que fan,
posin remei i que, en aquest sentit, liquidin i no tinguin aquests deutes, com les
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referides a la Fundació Les Heures que en aquest cas no creiem que sigui
competència de la Diputació subvencionar una universitat pública. Respecte al que ha
de fer la Diputació envers de l’esport, no és subvencionar, sinó millorar els contractes
de patrocini per tal que sigui un benefici, i fomentar la imatge de la Diputació.
Per finalitzar, afegí la Sra. Esteller, posar de manifest que hi ha una gran dificultat a
l’hora d’accedir a la informació, a localitzar els expedients i demanem que hi hagi una
major transparència i legalitat a l’hora de posar a disposició dels grups tota la
informació.
Per contestar als portaveus dels grups de Convergència i Unió i Partit Popular,
sol·licità la paraula el Sr. Fogué, el qual començà dient que en referència al tema de la
Fundació Pere Bosch i Gimpera, la Fundació no li deu ni un euro a la Diputació de
Barcelona. El que sí que hi ha comptabilitzat en base al conveni, és un milió d’euros
que estan en forma de serveis per oferir la Universitat a la Diputació de Barcelona. La
Diputació el que està fent, ja des de fa mesos, és treballar, negociant i actualitzant el
conveni amb la Universitat de Barcelona, per acabar de ressituar i resoldre aquest
tema. Entrant en el tema del Compte General, la situació econòmico-financera
d’aquesta corporació, els diria que és molt bona. Un baix nivell d’endeutament, un
resultat pressupostari positiu i un romanent líquid de Tresoreria positiu.
La Diputació te capacitat per donar resposta a les noves necessitats dels ajuntaments,
i un nivell molt elevat de compliment del Pla de Mandat. La inversió que destinem, la
subvenció en forma d’inversió, subvenció incondicionada, per concertació amb els
municipis i amb les entitats locals més els serveis que oferim a tota l’administració
local, això és igual a equilibri territorial i cohesió social. Tenim executat, i s’entén per
executat compromès, un total de cent seixanta-cinc milions d’euros aproximadament.
Si fem una distribució euros/habitant, podríem dir que per cada cent euros destinats a
un ajuntament de més de cinquanta mil habitants, aquesta corporació destina mil cinccents setanta a un habitant de municipis de menys de mil habitants. Crec que és una
prova d’aquest esforç per l’equilibri territorial, però no és aquest l’aspecte fonamental
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d’aquesta corporació sinó que és el que destinem en forma de serveis, directes i
indirectes, i des del punt de vista dels serveis és a on queda més palès aquest efecte
d’equilibri territorial i de cohesió.
Aquestes dades ens serveixen, també, per situar no tan sols el reequilibri del territori
quant a la inversió sinó també, el més important, quant als serveis. Aquesta és una
feina molt important i la raó de ser d’aquesta corporació.
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 34 vots a favor i 9 abstencions.

16.- Dictamen de data 12 de juliol de 2006 que proposa donar compte de
l’informe de la fiscalització plena sobre la mostra del primer trimestre de 2006.
Únic.- Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General
corresponent a la fiscalització plena realitzada sobre la mostra extreta dels documents
comptables d’obligacions i despeses tramitades durant el 1r trimestre de l’any 2006.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

17.- Dictamen de data 10 de juliol 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
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Flor de Maig, en allò que afecta a 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 dels diputats assistents del grup del Partit Popular. El resultat definitiu va
ser de 39 vots a favor i 4 abstencions.
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Servei de Programació

18.- Dictàmens de dates 17 de juliol de 2006 (18.1), 4 de juliol de 2006 (18.2), 6 de
juliol de 2006 (18.3) i 12 de juliol de 2006 (18.4) que proposen aprovar diverses
modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici
de 2006.

18.1.- Modificació de crèdit núm. 14/2006
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 14/2006 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 tres milions cinc-cents cinquanta mil
vuit-cents noranta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (3.550.894,53) €, 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
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amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular. El resultat definitiu va
ser de 39 vots a favor i 4 abstencions.

18.2.- Modificació 6/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Flor de Maig
de l’exercici de 2006
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 6/2006 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Flor de Maig de l’exercici de 2006, per un import

total de

vuitanta-sis mil sis-cents euros amb quaranta cèntims (86.600,40) €, que es tramita
mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent líquid de
tresoreria, amb el detall següent:
Suplement de crèdit
Partida de despeses

Concepte
63500

Descripció

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

Mobiliari i estris

6.720,54
Total

6.600,40
6.600,40
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Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció
Aplicació

de

tresoreria

romanent
per

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

de

511.600,00

6.600,40

518.200,40

finançar

suplements de crèdit
Total

6.600,40

Crèdit extraordinari
Partida de despeses
Concepte
41000

Descripció
A

Organismes

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

autònoms

----

80.000,00

80.000,00

administratius de l’Entitat local
Total

80.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte
87000

Descripció
Aplicació

de

romanent

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

de

----

80.000,00

80.000,00

tresoreria per finançar crèdits
extraordinaris
Total

80.000,00

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 39 vots a favor i 4 abstencions.

18.3.- Modificació 3/2006 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2006
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2006 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2006,
per un import de dos milions nou-cents noranta-cinc mil euros (2.995.000) €, que es
tramita mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria,
amb el detall següent:
Suplements de crèdit
Partida de despeses
Concepte

Descripció

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

16000

Seguretat Social

4.143.000,00

100.000,00

4.243.000,00

12100

Retribucions

8.395.000,00

1.000.000,00

9.395.000,00

complementàries
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funcionaris
13101

Indemnitzacions

32.000,00

110.000,00

142.000,00

21200

Manteniment d’edificis

453.939,20

420.000,00

873.939,20

21300

Manteniment

258.559,28

30.000,00

288.559,28

524.100,07

510.000,00

1.034.100,07

24.000,00

30.000,00

54.000,00

d’instal·lacions
21600

Manteniment

d’equips

informàtics
22002

Material

informàtic

no

inventariable
22111

Imatge corporativa

30.000,00

57.000,00

87.000,00

22300

Transport

25.000,00

24.000,00

49.000,00

22609

Despeses diverses

40.000,00

70.000,00

110.000,00

22700

Neteja

458.103,74

353.000,00

811.103,74

22702

Valoracions i peritatges

14.900,26

12.000,00

26.900,26

22706

Estudis i treballs tècnics

359.685,86

12.000,00

371.685,86

22707

Treballs

d’impressió

686.381,71

205.000,00

891.381,71

despeses

36.786,11

30.000,00

66.786,11

62.000,00

22.000,00

84.000,00

230.835,28

10.000,00

240.835,28

externa
34900

Altres
financeres

62300

Maquinària, Instal·lacions

62600

Mobiliari
Total

2.995.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

Aplicació de romanent de
tresoreria

per

920.000,00

2.995.000,00

3.915.000,00

finançar

suplements de crèdit
Total

2.995.000,00

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
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Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a 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 39 vots a favor i 4 abstencions.

18.4.- Modificació 2/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat
d’Apostes de l’exercici de 2006.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2006 del pressupost de
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici de 2006, per un import
total de vuitanta mil euros (80.000,00) EUR, que es tramita mitjançant suplement de
crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent:
Suplements de crèdit
Partides de despeses
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Transferències

corrents
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Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

a

700.000,00

80.000,00

780.000,00

l’administració general de l’entitat
local
Total

80.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció
Aplicació

del

romanent

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

de

700.000,00

80.000,00

780.000,00

tresoreria per al finançament de
suplements de crèdit
Total

80.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a 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 39 vots a favor i 4 abstencions.
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Servei de Patrimoni i Contractació

19.- Dictamen de data 3 de juliol de 2006 que proposa aprovar la minuta del
conveni pel qual la Diputació de Barcelona cedeix l'ús de Torre Marimón a
l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Primer.- Aprovar la minuta de conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que s’adjunta com a annex,
en virtut del qual la primera cedeix al segon l’ús de la finca de la seva propietat
denominada Torre Marimon, situada a Caldes de Montbui, per tal que porti a terme en
ella les seves finalitats.
Segon.- Autoritzar al President delegat de l’Àrea de Govern Local per a la signatura
del conveni objecte del present document entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

20.- Dictamen de data 14 de juliol de 2006 que proposa aprovar i adjudicar
l’expedient de contractació per procediment negociat per raons tècniques relatiu
a l’arrendament sense mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al
carrer Còrsega 273-279 i 39 places d’aparcament en el mateix edifici.
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació promogut pel Servei de Logística relatiu
a l’Arrendament sense mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al
C/Còrsega 273-279 39 places d’aparcament en el mateix edifici, amb un pressupost
màxim de nou milions dos-cents seixanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-dos euros amb
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seixanta-sis cèntims (9.268.882,66) € a raó de un preu mensual de cent seixanta-tres
mil nou-cents euros amb noranta-sis cèntims (163.900,96) € corresponents al lloguer
del local i places d’aparcament, inclosos l’Impost sobre Béns Immobles, les despeses
de gual, l’assegurança i l’IVA (a part els subministraments d’aigua, llum i telèfon)
desglossats de la següent manera:

Renda (€ )

Gual (€)

IBI (€ )

Assegurança(€)

2006

16% IVA

Subtotal (€ )

90.428,12

90.428,12

2007

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2008

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2009

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2010

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2011

1.106.596,36

733,36

20.994,88

2.027,28

180.856,30

1.311.208,18

Total

9.268.882,66

Segon.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que hauran de regir la contractació de referència.
Tercer.- Procedir a la tramitació de l’esmentat contracte privat mitjançant el
procediment negociat sense publicitat per raons tècniques en una única fase, d’acord
amb el que estableixen els articles 5 i 9 del TRLCAP, i per aplicació analògica del que
disposa l’ article 210 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP) en virtud del que estableix la clàusula 79 del Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de
serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats, aprovat pel
Ple de la Diputació de Barcelona en data 27 de juny de 2002 i publicat al BOP núm
161 de data 6 de juliol de 2002.
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Quart.- Adjudicar a la empresa LANDSCAPE INVERSIONS, S.L, provista de CIF B62-034756, l’Arrendament sense mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat
al C/Còrsega 273-279 i 39 places d’aparcament en el mateix edifici, per un preu
mensual de cent seixanta-tres mil nou-cents euros amb noranta-sis cèntims
(163.900,96) € corresponents al lloguer del local i places d’aparcament, inclosos
l’Impost sobre Béns Immobles, les despeses de gual, l’assegurança i l’IVA (a part els
subministraments d’aigua, llum i telèfon), desglossats de la següent manera:
Renda (€ )

Gual (€ )

IBI (€ )

Assegurança(€)

2006

16% IVA

Subtotal (€ )

90.428,12

90.428,12

2007

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2008

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2009

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2010

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2011

1.106.596,36

733,36

20.994,88

2.027,28

180.856,30

1.311.208,18

Total

9.268.882,66

Durant els mesos de setembre a desembre de 2006, ambdós inclosos, la Diputació de
Barcelona només haurà de pagar l’IVA, atès que se li ha concedit aquest període de
carència de pagament de la renda .
Cinquè.-, Autoritzar i disposar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació,
per un import total de nou milions dos-cents seixanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-dos
euros amb seixanta-sis cèntims (9.268.882,66) €. Aquest import anirà carregat a
l‘orgànic 22100, programa 431.B4, econòmic 202.00, del pressupost de l’any 2006, i a
l’ orgànic 22100, programa 431, econòmic 202, dels pressupostos dels anys 2007,
2008 , 2009, 2010 i 2011 i que es desglossarà de la següent manera tot d'acord amb
el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març:
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16% IVA

Subtotal (€ )

90.428,12

90.428,12

2007

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2008

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2009

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2010

1.659.894.00

1.100,00

31.492,28

3.040,95

271.284,36

1.966.811,59

2011

1.106.596,36

733,36

20.994,88

2.027,28

180.856,30

1.311.208,18

Total

9.268.882,66

En relació a aquest Dictamen, la portaveu de grup popular Sra. Esteller manifestà
que entenem l’interès de la corporació a l’hora de concentrar els serveis dispersos,
però hem fet un estudi dels preus que es pagarà i trobem que el preu que es paga és
un preu prou elevat. Trobem a faltar en l’informe que es garanteixi que no hi ha cap
altra alternativa possible d’aquestes característiques en la zona.
El Sr. Fogué contestà a la Sra. Esteller dient-li que la oportunitat de trobar un edifici a
tres-cents metres d’aquest edifici i de l’Edifici del Rellotge, que tingui sis mil metres
quadrats, que estigui totalment reformat i en condicions desocupat de manera
immediata, no és una oportunitat que pugui anar a concurs i justifica el procés
negociat. Quant al preu, estem pagant 22,89 enfront 24,23, 22,89 euros/metre quadrat
i les trenta-nou places d’aparcament estan incorporades aquí i les despeses generals
també estan incorporades aquí, per tant, es confirma que és un preu per sota del preu
del mercat equivalent.

La Sra. Esteller respongué al Sr. Fogué manifestant que tot i amb això vull que quedi
constància que, per part del grup Popular, trobem que dins de l’estudi comparatiu de
preus, basada en les característiques de la conveniència que també tenint en compte,
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trobem que aquest preu és elevat i, a més, així ho reconeix el mateix informe de
patrimoni.
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 39 vots a favor i 4 abstencions.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Oficina Tècnica de Turisme

21.- Dictamen de data 5 de juliol de 2006 que proposa ratificar l’acord del Ple del
Consorci Paisatges del Ter d’Osona, de data 9 de juny de 2006, relatiu a
l’aprovació definitiva de la segona modificació dels Estatuts de l’ens.
Primer.- Ratificar l'acord del Ple del Consorci Paisatges del Ter d’Osona, de data 9 de
juny de 2006, relatiu a l'aprovació definitiva de la segona modificació dels Estatuts de
l'ens, segons el text que s’adjunta al Dictamen.
Segon.- Acceptar l'encàrrec fet pel Consorci i per la resta d’ens i entitats consorciades en
el sentit d’assumir, en nom i representació de tots ells, la publicació dels corresponents
anuncis.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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A continuació la Presidència anuncià que s’havia repartit un Ordre del dia
Complementari i procedeix, en primer lloc, votar la urgència dels punts que la
integren.
Un cop votada per unanimitat la urgència, la Presidència disposa que el Sr. Secretari
dona lectura dels Dictàmens corresponents.

ORDRE DEL DIA COMPLEMENTARI

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 27 de juliol de 2006 que proposa aprovar el conveni a
subscriure entre la Generalitat de Catalunya i aquesta Diputació, en virtut del
qual aquesta última traspassa a l’Administració de la Generalitat, l’Escola de
Viticultura i Enologia “Mercè Rossell i Domènech”, segons minuta que s’adjunta
a l’acord.
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona en virtut del qual aquesta última traspassa a l’administració de
la Generalitat l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech, segons
minuta que s’adjunta al present acord.
Segon.- Aprovar la despesa que figura en el conveni pels períodes anuals i per les
quantitats que s’esmenten.
Tercer.- Facultar a la Presidència d’aquesta Diputació per a la signatura del conveni a
subscriure amb les Conselleries d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Governació i
Administracions Públiques i d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
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2.- Dictamen de data 27 de juliol de 2006 que proposa aprovar el conveni a
subscriure entre la Generalitat de Catalunya i aquesta Diputació, en virtut del
qual aquesta última traspassa a l’Administració de la Generalitat, el Centre de
Formació i Treball de l’Organisme Autònom “Flor de Maig”, segons minuta que
s’adjunta a l’acord.
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona en virtut del qual aquesta última traspassa a l’administració de
la Generalitat el Centre de Formació i Treball de l’Organisme Autònom “Flor de Maig”,
segons minuta que s’adjunta al present acord.
Segon.- Aprovar la despesa que figura en el conveni pels períodes anuals i per les
quantitats que s’esmenten.
Tercer.- Facultar a la Presidència d’aquesta Diputació per a la signatura del conveni a
subscriure amb les Conselleries d’Educació i Universitats, de Governació i
Administracions Públiques i d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

3.- Dictamen de data 27 de juliol de 2006 que proposa aprovar el conveni a
subscriure entre la Generalitat de Catalunya i aquesta Diputació, en virtut del
qual aquesta última traspassa a l’Administració de la Generalitat, l’Institut de
Paleontologia “Miquel Crusasfont” de Sabadell, segons minuta que s’adjunta a
l’acord.
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona en virtut del qual aquesta última traspassa a l’administració de
la Generalitat l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, de Sabadell, segons minuta
que s’adjunta al present acord.
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Segon.- Aprovar la despesa que figura en el conveni pels períodes anuals i per les
quantitats que s’esmenten.
Tercer.- Facultar a la Presidència d’aquesta Diputació per a la signatura del conveni a
subscriure amb les Conselleries d’Educació i Universitats, de Governació i
Administracions Públiques i d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

4.- Dictamen de data 27 de juliol de 2006 que proposa aprovar el conveni a
subscriure entre la Generalitat de Catalunya i aquesta Diputació, en virtut del
qual aquesta última traspassa a l’Administració de la Generalitat, la gestió dels
convenis amb els centres i institucions que presten els serveis d’atenció
residencial a persones amb disminució psíquica, segons minuta que s’adjunta a
l’acord.
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona en virtut del qual aquesta última traspassa a l’administració de
la Generalitat la gestió dels convenis amb els centres i institucions que presten els
serveis d’atenció residencial a persones amb disminució psíquica, segons minuta que
s’adjunta al present acord.
Segon.- Aprovar la despesa que figura en el conveni pels períodes anuals i per les
quantitats que s’esmenten.
Tercer.- Facultar a la Presidència d’aquesta Diputació per a la signatura del conveni a
subscriure amb

les

Conselleries

de

Benestar

Administracions Públiques i d’Economia i Finances.”
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5.- Dictamen de data 24 de juliol de 2006 que proposa l’aprovació de la
constitució i dels seus estatuts del Consorci del Centre per a la Investigació i
l’Avaluació de Polítiques Públiques.
Primer.- Aprovar la constitució del Consorci de caràcter no-local que es denominarà
“Centre per a la Investigació i l’Avaluació de les Polítiques Públiques”, el qual estarà
integrat inicialment pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, a través de l’Institut d’Estadística de Catalunya, per la Fundació Jaume
Bofill, per la Universitat Pompeu Fabra i per la Diputació de Barcelona, i que romandrà
obert a l’eventual incorporació en el futur d’altres entitats públiques o privades sense
ànim de lucre amb finalitats d’interès públic coincident.
Segon.- Aprovar la proposta d’estatuts pels quals s’haurà de regir l’esmentat Consorci,
el text dels quals s’adjunta als presents acords com a annex.
Tercer.- Designar com a representants de la Diputació de Barcelona en els òrgans
col·legiats del Consorci (el “Consell Rector” i la “Comissió Executiva”), d’acord amb el
que disposen els articles 8.1.c) i 11.2 dels propis estatuts, les persones següents:
-

lm. Sr. Teodoro Romero Hernández.

-

lm. Sr. Josep Pérez Moya

Quart.- Facultar la Presidència de la Corporació per dictar les disposicions
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords.
Cinquè.- Donar trasllat dels precedents acords als altres ens fundadors del Consorci,
per al seu coneixement i efectes escaients.”
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Tot seguit la Presidència donà la paraula al portaveu del grup Socialista Sr. Labòria
per explicar el posicionament del seu grup.
En aquest sentit el Sr. Labòria posà de manifest que aquests quatre acords de
traspassos s’emmarquen, dins de la política de ressituació de competències i fins i tot
resolució de conflictes, atès que per part d’aquesta corporació i per part del propi
Executiu de la Generalitat, es va aprovar un conveni de cooperació institucional i la
creació d’una comissió mixta que ha anat desenvolupant una sèrie d’acords. Amb
aquests quatre dictàmens de convenis de traspassos, pràcticament desenvolupem allò
que vàrem iniciar amb els acords del 2004 i que vàrem consolidar amb els acords de
finals de 2005, i en aquest sentit, per part de la corporació, l’objectiu que preteníem,
que era no només resoldre vells contenciosos sinó ressituar serveis impropis en l’àmbit
a on corresponen.
Quant a la creació del consorci del centre d’investigació i evolució de polítiques
públiques, a part de l’interès en sí que té un consorci que té aquesta finalitat i que hi
formen part la Fundació Bofill i la Universitat Pompeu Fabra, a part de la bondat que té
que una Diputació representativa de tot un món local, estigui present aquí, un dels fets
que fa que hi siguem presents és que, en certa mesura, aquesta criatura, aquest
objectiu, va ser iniciat per la pròpia Diputació. Va ser la Diputació qui, en el seu temps,
va tenir relacions amb la Fundació Bofill per perseguir aquest objectiu. Pensem que,
en el moment en què la Conselleria d’Economia i Finances s’ha interessat pel tema i el
vol encapçalar, i nosaltres passem a tenir un paper absolutament subsidiari, fins i tot
econòmicament simbòlic, ens sembla interessant que sigui la conselleria qui impulsi
aquest tema i també que justifica que nosaltres hi siguem presents per l’interès, per
l’objectiu del consorci però també per la vinculació històrica que vam tenir en el seu
origen de la idea.
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A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup de Convergència i
Unió Sr. Ciurana que volgué referir-se als punts que integren l’ordre del dia
complementari. En aquest sentit manifestà que aquesta és la línia del que nosaltres
entenem que ha de ser aquesta Diputació; un ens de cooperació interadministrativa
local i que alguns dels serveis que s’estan prestant no eren propis d’aquesta Diputació
i, per tant, sembla perfecte enfortir o complementar les competències que ja té el
Govern de Catalunya.
En relació a la constitució del Consorci, si per un costat la Diputació està traient llast
de la seva presència en entitats o organismes que no formen part del seu ser, no té
massa lògica que avui mateix entrem a formar part d’un consorci per l’avaluació de
polítiques públiques, creiem que quant la Diputació ja té l’Institut de Ciències Polítiques
i Socials, que pot fer aquesta feina, que si hi ha alguna feina a fer des del punt de vista
dels ens locals ja la podria fer aquesta institució.
Tot seguit sol·licità la paraula la portaveu del grup popular Sra. Esteller, per
manifestar que estan a favor de reduir els recursos impropis de la Diputació, les
competències impròpies i alliberar recursos a l’hora de destinar-los a unes altres
prioritats. Per altra banda, afegí, entenem que no li correspon a la Diputació la
constitució del Consorci, perquè ja esta en unes altres universitats aquesta avaluació
de polítiques públiques i també la Diputació té uns altres organismes amb plena
competència a l’hora de fer-ho.
Sotmesos a votació els Dictàmens de l’Ordre del dia Complementari, els que
corresponen als números 1, 2, 3 i 4 foren aprovats per unanimitat i el que correspon al
número 5, 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, l’abstenció dels diputats assistents del
grup del Partit Popular i el vot contrari dels diputats assistents del grup de
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Convergència i Unió, sent el resultat definitiu de 30 vots a favor, 4 abstencions i 9 vots
en contra.
Un cop finalitzat el debat per part dels portaveus dels diferents grups polítics, la
Presidència volgué agrair el suport unànime a aquests Dictàmens de traspassos, que
tenen la seva importància perquè, afegí, és lògicament la culminació, també, d’un
procés que es va iniciar amb el primer protocol i que dibuixa l’escenari, o almenys crea
les millors condicions per determinar en el futur quin és el paper que ha de tenir la
Diputació de Barcelona.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, sol·licità la paraula el Sr. Ciurana per referirse a uns Dictàmens del Servei d’Educació en relació a uns projectes educatius dels
municipis de l’Hospitalet i Gavà.
La nostra sorpresa, manifestà el Sr. Ciurana, va ser quan vam mirar l’expedient i veure
que des del Servei d’Educació s’havien convidat, tres empreses a participar en aquest
procediment, i quan vam anar al Registre Mercantil a veure aquestes tres empreses,
de les tres empreses, dues compartien seu social i en les altres, creuadament,
compartien fins i tot identitat amb els apoderats i amb els càrrecs responsables de les
esmentades empreses.
Entenem que això no s’adiu amb la normativa, i algunes d’aquestes empreses han
estat contractades de forma freqüent pel mateix Servei d’Educació. Ens agradaria
saber amb quins criteris o amb quins fonaments legals i polítics es convida a tres
empreses que són el mateix i participen en un procediment negociat.
Per contestar al Sr. Ciurana, la Presidència donà la paraula al Sr. Fogué el qual
manifestà que hi haurà una resposta acurada i en forma en relació al tema que ens
planteja, però deixar ben clar que es tracta de procediments negociats en els quals
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s’ha convidat a tres empreses i només una és la que ha complert amb tots els requisits
i a la que se li va adjudicar l’estudi corresponent.
El president aixecà la sessió a les 13 hores i 5 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 537373 al
537408.
Barcelona, 3 d’octubre de 2006

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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