
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2006 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 d’octubre de 2006, a les 12 hores, 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 segon, Ramon Álvarez Martínez i de les diputades i diputats 

que s'esmenten a continuació: Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, 

Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Catalina Carreras-Moysí 

Carles-Tolrà, Flora Casé Agulló, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, 

Jacint Codina Pujols, Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, 

Margarita Dordella Cirera, 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, Manel 

Olivés Juanola, Josep Pérez Moya, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, 

Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García, 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 assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell. 

 



 

 

Van excusar la seva assistència el vice-president primer, Bartomeu Muñoz 

Calvet, el vice-president tercer, Jaume Oliveras Maristany i les diputades i els 

diputats següents: Francesc Castellana Aregall, Núria Buenaventura Puig, 

Rafael Cañedo Torrubiano, Jordi Cornet Serra, Montserrat Domènech Borrull, 

M. Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Joan Recasens Guinot, 

Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros Casas, Ignasi Valls Vilaró 

 

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 28 

de setembre de 2006, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels 

documents següents:  

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2006 que proposa ratificar l’acord 
de data 20 de juliol de 2006, de la Junta General del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans de la Plana, que aprova la seva 
dissolució i de cessió dels drets dimanants de la liquidació, en favor de 
la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana. 
 
Primer.- Acceptar els termes de la liquidació del Consorci per al Tractament de 

residus sòlids de La Plana, proposats per la Comissió Liquidadora, en el seu 

informe de 19 de juny de 2006 i que es fixen en: 

   - Mancomunitat “La Plana” (59%):   13.578,40 €

- Diputació de Barcelona (41%):      9.435,83 €

              Total patrimoni resultant   23.014,23 €

 



 

 

Segon.- Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorci per al 

Tractament de residus sòlids de La Plana, adoptat per la Junta General del 

Consorci el 20 de juliol de 2006,  

 

Tercer.- Cedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana tots els 

bens i drets que resultin de la liquidació del Consorci a favor de la Diputació de 

Barcelona, valorats en 9.435,83 €, tot preveient la reversió dels béns i drets 

cedits per al cas que no es destinessin a la finalitat prevista. Aquesta cessió 

implica que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana es subroga en 

tots els drets i obligacions del Consorci existents o puguin esdevenir fins a la 

definitiva dissolució del mateix. 

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

 
2.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2006 que proposa l’extinció dels 
organismes autònoms Flor de Maig, Institut d’Urbanisme, Habitatge i 
Activitats Locals i Institut d’Edicions. 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’extinció dels organismes autònoms locals 

següents: 

- Flor de Maig 

- Institut d’Edicions 

- Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals  

 

L’extinció dels organismes referits no comporta el cessament en la prestació 

dels serveis i el desenvolupament de les activitats que venien portant a terme, 

les quals continuaran essent exercides per la pròpia Diputació de Barcelona. 



 

 

 

Segon.- Sotmetre aquests acords a informació pública, per un termini de trenta 

dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació, amb una 

referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a l’examen i la 

presentació d’al·legacions i suggeriments. 

 

Cas que no se’n presentin, els precedents acords s’entendran definitivament 

aprovats i produiran els seus efectes a partir del 31 de desembre de 2006/1 de 

gener de 2007. 

 

Tercer.- Fer pública l’extinció dels organismes autònoms Flor de Maig, Institut 

d’Edicions i Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals, un cop hagi 

esdevingut definitiva, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Quart.- En verificar-se l’extinció definitiva dels organismes autònoms Flor de 

Maig, Institut d’Edicions i Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals, 

aquesta mesura comportarà l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les 

activitats i serveis que fins a la data han estat exercits pels referits organismes 

i, com a criteris de liquidació, la successió universal de l’actiu i passiu i, en 

general, la reversió de tots els seus béns, drets i obligacions, així com la 

reincorporació del seu personal funcionari i la subrogació del seu personal 

laboral a favor de la Diputació de Barcelona. 

 



 

 

Cinquè.- Els esments incorporats a reglaments, disposicions i actes relatius als 

organismes autònoms Flor de Maig, Institut d’Edicions i Institut d’Urbanisme, 

Habitatge i Activitats Locals, s’entendran efectuats a la Diputació de Barcelona 

de resultes de l’extinció dels referits organismes. 

 

Sisè.- Comunicar aquests acords, un cop hagin esdevingut definitius, al 

Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients. 

 

Setè.- Facultar àmpliament i expressament la Presidència de la Diputació de 

Barcelona per a l’adopció de quantes resolucions i la subscripció de quants 

documents resultin necessaris per a la formalització i l’execució efectiva dels 

precedents acords. 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

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

Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 37 vots a favor i 1 abstenció. 
 
SECRETARIA 
 
3.- Dictamen de data 17 d’octubre de 2006 que proposa aprovar la 
modificació dels articles 6, 8.2 a) i b),  i 10.4 dels Estatuts del Consorci 
del Barri de la Mina. 
 



 

 

Primer.- Aprovar la modificació dels articles 6, 8.2 a) i b) i 10.4 dels Estatuts del 

Consorci del Barri de la Mina que, en conseqüència, quedaran redactats de la 

següent forma: 

 

“Article 6. Durada. 

El Consorci tindrà la durada que exigeixi el compliment de la seva finalitat 

i així ho acordin les administracions consorciades. 

Article 8. Consell de Govern. 

(...) 

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

composició següent: 

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

persona titular del Departament en l’àmbit de Benestar i Família i un alt 

càrrec en representació de cadascun dels Departaments competents en 

els àmbits següents: Presidència; Governació o Administracions 

Públiques; Economia; Educació; Cultura; Salut; Treball; Interior; Habitatge; 

i dos en l’àmbit de Política Territorial i d’Obres Públiques; tots ells, 

designats per les persones titulars dels departaments respectius. També 

en formen part, el president de la Comissió Executiva i un vocal, 

nomenats per la persona titular del Departament en l’àmbit de Benestar i 

Família. 

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

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

aquesta. 

Article 10. Comissió Executiva. 

(...) 



 

 

10.4. El president té la representació de la Comissió Executiva, és el cap 

superior del personal i subscriu els contractes en nom del Consorci. Al 

president o al vicepresident els correspon, indistintament, reconèixer drets 

i autoritzar, disposar i reconèixer despeses, ser l’òrgan de contractació i 

exercir totes les funcions no atribuïdes expressament a altres òrgans del 

consorci”. 

 

Segon.- La modificació de la durada del consorci pel termini que excedeixi dels 

deu anys inicialment previstos, no comportarà per part de la Diputació de 

Barcelona cap despesa addicional a la que va ser consensuada amb la resta 

d’ens consorciats i acordada per aquesta Corporació en sessió plenària de 25 

de juliol de 2002. 

 

Tercer.- Instar el Consorci del Barri de la Mina per a que es procedeixi a la 

modificació de l’article 20.2 dels estatuts vigents, per tal de preveure un nou 

repartiment de les aportacions dels ens consorciats al pressupost ordinari del 

Consorci mes enllà de l’exercici de 2010, en el que aquest havia de finalitzar la 

seva activitat, en referència a la aportació que li pugui correspondre a la 

Diputació de Barcelona un cop esgotat el seu compromís econòmic. 

 

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

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci 

del Barri de la Mina. 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

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



 

 

Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 37 vots a favor i 1 abstenció. 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
4.- Dictamen de data 22 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla 

del Vallès, en data 26 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de 

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

que a continuació s’especifiquen: 

 

I – Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
- Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

- Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

- Liquidació d’interessos de demora. 

- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

II – Taxa Mercat Municipal 



 

 

- Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

- Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

- Liquidació d’interessos de demora. 

- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

III – Taxa servei intervenció integral de l’Administració en les activitats i 
instal·lacions 

- Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

- Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

- Liquidació d’interessos de demora. 

- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

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

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

 

IV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament 
pugui liquidar 

- 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 acta 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 

 
ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
Intervenció General 
 
5.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2006 que proposa aprovar la 
derogació de les Ordenances vigents a l’exercici de 2006 i l’aprovació de 
les que regiran per a l’exercici de 2007 i següents. 
 
Primer.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2007, l’Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials, vigent a 

l’exercici de 2006 i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2007 i següents, 

l’Ordenança pel concepte esmentat, de conformitat amb allò que disposen els 

articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març. 



 

 

 

Segon.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2007, l’Ordenança fiscal 

reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats econòmiques 

vigent a l’exercici  de 2006, i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2007 i 

següents l’Ordenança fiscal pel concepte esmentat, de conformitat amb allò 

que disposa l’article 134 del  TRHL. 

 

Tercer.-  Suprimir i imposar taxes de conformitat amb el detall següent: 

A) Suprimir amb efectes del 1r de gener de 2007, les  taxes per a la 

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial i 

per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats 

administratives de competència d’aquesta Diputació i derogar les 

respectives ordenances fiscals pels conceptes esmentats vigents a 

l’exercici de 2006 de conformitat amb allò  que disposen els articles 20.3, 

20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL, que 

gestionen el Servei de  Secretaria, la Direcció de Serveis de Recursos 

Humans, el Servei de Logística, el Servei de Patrimoni i Contractació, el 

Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, la Gerència dels centres 

assistencials Dr. Emili Mira i López, el Servei Residencial d’Estades 

Temporals i Respir, l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, el Servei  de 

Biblioteques, l’Oficina de Patrimoni Cultural, el Servei Educació, el 

Servei de Vies Locals, l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial, l’Oficina 

Tècnica de Parcs Naturals, el Servei Promoció de Polítiques d’Igualtat 

Dona-Home.  

 

B) Imposar taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del 

domini públic provincial i aprovar provisionalment per a l‘exercici de 2007 



 

 

i següents, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 132, 

en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL, l’ordenança fiscal pel 

concepte esmentat, reguladora de les taxes que gestionen el Servei de 

Logística, el Servei de Patrimoni i Contractació, l’Oficina d’Estudis i 

Recursos  Culturals, el Servei d’Educació, el Servei de Vies Locals i 

l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

 

C) Imposar taxes per a la  prestació de serveis públics o la realització 

d’activitats de competència provincial i aprovar provisionalment per a 

l’exercici de 2007 i següents, de conformitat amb allò que disposen els 

articles 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL, 

l’ordenança fiscal pel concepte esmentat, reguladora de les taxes que 

gestionen el Servei de Secretaria, la Direcció de Serveis  de Recursos 

Humans, el Servei de Logística, el Servei de Patrimoni Arquitectònic 

Local, la Gerència dels centres assistencials Dr. Emili Mira i López, el 

Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir, l’Oficina d’Estudis i 

Recursos Culturals, el Servei de Biblioteques, el Servei d’Educació, el 

Servei de Vies Locals, l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, el Servei de 

Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home.   

 

Quart.- Suprimir  amb efectes del 1r de gener de 2007, les taxes per a la 

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial, i per a 

la prestació de serveis o la realització d’activitats que gestionen els organismes 

autònoms Institut del Teatre, Gestió Tributària, Flor de Maig i Institut d’Edicions 

per la prestació de serveis i del  Butlletí Oficial de la província de Barcelona i 

derogar les respectives ordenances fiscals pels conceptes esmentats vigents a 

l’exercici de 2006 de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 



 

 

132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL i imposar taxes i aprovar 

provisionalment per a l’exercici de 2007 i següents les ordenances fiscals dels 

organismes autònoms Institut del Teatre, Gestió Tributària, i de la Direcció de 

Serveis de Participació ciutadana i  de la Direcció  de Comunicació. 

 

Cinquè.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2007, l’Ordenança fiscal 

general de Contribucions Especials vigent a l’exercici de 2006 per la realització 

d’obres públiques o per l’establiment i ampliació de serveis públics de caràcter 

provincial, i imposar Contribucions Especials i aprovar provisionalment per a 

l’exercici de 2007 i següents l’ordenança fiscal pel concepte esmentat, de 

conformitat amb allò que disposen els articles del 28 al 37 i 133, en relació amb 

els articles del 15 al 19 del TRHL. 

 

Sisè.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2007, l’Ordenança general 

reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis o la realització 

d’activitats de competència provincial vigent a l’exercici de 2006, i aprovar 

provisionalment per a l’exercici de 2007 i següents l’Ordenança pel concepte 

esmentat, de conformitat amb allò que disposen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles del 41 al 47 i 148 

del TRHL.  

 



 

 

Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 

acords provisionals, així com el text íntegre de les Ordenances, durant el 

termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 

d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats 

podran examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin 

oportunes. 

 

Vuitè.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 

 

Novè.- Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, un 

cop finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions. 

 

Desè.-- Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els 

textos íntegres de les Ordenances.  

 

Onzè.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen 

l’article 2.d) del Decret 94/1995, 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els acords definitius i 

els textos íntegres de les Ordenances. 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

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



 

 

Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 37 vots a favor i 1 abstenció. 
 
6.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2006 que proposa donar compte de 
l’informe de la fiscalització plena sobre la mostra del segon 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 2n 

trimestre de l’any 2006. 

 
I el Ple en restà assabentat. 

 
7.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2006 que proposa donar compte de 
l’estat d’execució del Pressupost de la Corporació i dels seus organismes 
autònoms a 30 de setembre de 2006. 
 
Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la 

Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, relativa a l’estat d’execució pressupostari i no pressupostari de la 

Corporació i dels seus organismes autònoms, a la data de 30 de setembre 

d’enguany, segons els estats que s’acompanyen al present dictamen. 

 
I el Ple en restà assabentat 

 



 

 

 
Servei de Programació 
 
8.- Dictàmens de data 16 d’octubre de 2006 que proposen aprovar 
diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació 
per a l’exercici de 2006. 
 
8.1.- Modificació de crèdit núm. 21/2006 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 21/2006 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 vint-i-tres 

milions cinc-cents quinze  mil sis-cents setanta-quatre euros amb quaranta-cinc 

cèntims (23.515.674,45) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es 

considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 

 

Segon.- Exposar al públic l’acord precedent durant un termini de quinze dies 

hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 

corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap 

reclamació aquest acord restarà definitivament aprovat. 

 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 

la corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions 

pressupostàries. 

 



 

 

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

Delegació d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 

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

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

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

2/2004, de 5 de març. 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

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

Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 37 vots a favor i 1 abstenció. 
 
8.2.- Modificació 18/2006 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 18/2006 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2006, per un import  

total de dos-cents setze mil euros (216.000,00) EUR, que es tramita mitjançant 

suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent líquid de 

tresoreria, amb el detall següent: 

 

Suplement de crèdit 

 

Concepte Descripció Consignació 

actual EUR

Modificació 

proposada 

Consignació 

resultant EUR 



 

 

22616 Festival NEO 197.334,24 16.000,00 213.334,24

 Total  16.000,00  

 

Finançament (Ingressos) 

 

Concepte Descripció Consignació 

actual EUR

Modificació 

proposada 

Consignació 

resultant EUR 

87001 Aplicació de romanent 

de tresoreria per 

finançar suplements 

de crèdit 

---- 16.000,00 16.000,00

   16.000,00  

 

Crèdit extraordinari 

 

Concepte Descripció Consignació 

actual 

 EUR 

Modificació 

proposada 

Consignació 

resultant 

EUR 

62301 Maquinària 

instal·lacions i utillatge

---- 60.000,00 60.000,00

62501 Mobiliari ---- 140.000,00 140.000,00

 Total  200.000,00  

 

Finançament (Ingressos) 

 

Concepte Descripció Consignació Modificació Consignació 



 

 

actual  

EUR 

proposada resultant  

EUR 

87000 Aplicació de romanent 

de tresoreria per 

finançar crèdits 

extraordinaris 

---- 200.000,00 200.000,00

   200.000,00  

 

Segon.- Anotar a les partides del pressupost d’ingressos 87001 “Romanent de 

Tresoreria per finançar suplements de crèdit” l’import de setze mil (16.000) € i a 

la 87000 “Romanent de Tresoreria per crèdits extraordinaris” l’import de dos-

cents mil (200.000) €. 

 

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

hàbils als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent 

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

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

present acord. 

 

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

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

pressupostàries. 

 
Cinquè.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a 

l’Administració Estatal  i  Autonòmica. 

 



 

 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

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

Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 37 vots a favor i 1 abstenció. 
 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

 

9.- Dictamen de data 19 d’octubre de 2006 que proposa aprovar, 
mitjançant concurs, el contracte de concessió administrativa per a 
gestionar la finca MasJoan-El Polell, propietat de la Diputació de 
Barcelona i ubicada al parc natural del Montseny. 
 
Primer.- Gestionar per la modalitat de concessió administrativa l’equipament 

d’ús públic Masjoan-el Polell, propietat de la Diputació de Barcelona, dins 

l’àmbit del Parc Natural del Montseny. 
 

La durada del contracte s’iniciarà amb la data de signatura del contracte i 

finalitzarà als 20 anys, podent prorrogar-se dues vegades de forma expressa, 

per períodes de cinc anys cada pròrroga. 

 

Segon.- Aprovar el Plec d’Explotació de Condicions Tècniques, Administratives 

i Econòmiques que han de regir la present concessió. 



 

 

Tercer.- Procedir a la contractació per la modalitat de procediment obert, 

mitjançant concurs, de conformitat amb l’art. 159.1 del text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Publiques. 
 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

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

Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 37 vots a favor i 1 abstenció. 
 

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 10 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 537407 al 

537427. 
 

Barcelona, 31 d’octubre de 2006 
 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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