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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2006

A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de novembre 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 vicepresident segon, Ramon Álvarez Martínez, del vice-president tercer, Jaume
Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que s'esmenten a continuació:
Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, Manuel
Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Catalina Carreras-Moysí CarlesTolrà, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana
Llevadot, Jacint Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, 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, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez, Jordi
Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Virginia Muré Àvalos, Josep Pérez
Moya, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández,
Víctor Ros Casas, Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas
Yus, Eduard Tortajada Molina i Ignasi Valls Vilaró.
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.
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Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell.
Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Rafael
Cañedo Torrubiano, Ferran Civil Arnabat, Fèlix Domingo Chico Vara, Josep
Mayoral Antigas, Manel Olivés Juanola, Joan Recasens Guinot, Miquel
Rubirola Torrent i Jaume Vives Sobrino.
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 26
d’octubre de 2006, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents
següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 9 de novembre de 2006 que proposa autoritzar un
canvi parcial de destí de l’aportació de la Diputació de Barcelona per a
l’actuació “Construcció Centre Cultural del Born”, per tal de combinar
l’actuació inicialment prevista amb una nova actuació identificada com
“Zoo Marí”. Es proposa, també, aprovar una addenda mitjançant la qual
es modifica el conveni formalitat en el marc del Protocol General Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Diputació de Barcelona, relatiu a la construcció del Centre
Cultural del Born i aprovar la formalització d’un conveni específic de
col·laboració relatiu a l’actuació identificada com “Zoo Marí”.
Primer.- Autoritzar un canvi parcial de destí de l’aportació de la Diputació de
Barcelona per a l’actuació “Construcció Centre Cultural del Born”, per tal de

2

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

combinar l’actuació inicialment prevista amb una nova actuació identificada
com “Zoo Marí”.
Segon.- Reduir l’aportació inicialment destinada a la “Construcció Centre
Cultural del Born (codi XBMQ 05/X/18218) que era de 30.000.000 € a
14.000.000 i fixar l’aportació destinada al “Zoo Marí” (codi XBMQ 06/X/29596)
en un total de 16.000.000 €.
Tercer.- Aprovar una addenda mitjançant la qual es modifica el conveni
formalitat en data 27 de mag de 2005 entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona, relatiu a la construcció del Centre Cultural del Born, en
funció de la modificació referenciada en els acords primer i segon d’aquest
dictamen.
Quart.- Aprovar, en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2004-2007, la formalització del següent conveni específic de
col·laboració el text del qual s’annexa a aquest document:
Codi conveni

06 | X | 29596

Ens local beneficiari:

Ajuntament de Barcelona

Actuació

Zoo Marí

Servei Gestor

Àrea de Govern Local

Tipus de suport/

Suport Econòmic

Partida pressupostària

Aportació Diputació

2006 : 16.000.000 Euros

S0000.911B0.76240

Cinquè.- Adoptar els acords necessaris per garantir la gestió econòmica
derivada de la modificació del conveni.
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Després de la lectura del primer punt de l’ordre del dia per part del Secretari de
la Corporació, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana
sol·licità la paraula per anunciar el vot contrari a aquest Dictamen perque
reflexa una incapacitat manifesta de planificar i de preveure les inversions i els
recursos que es destinen, tant des d’aquesta Administració com des de
l’Ajuntament de Barcelona, que és qui ha demanat el canvi de destí, d’unes
quantitats molt importants. Estem parlant de trenta milions d’euros, que al maig
de 2005 , és a dir, no fa ni un any i mig, ens van vendre que es destinarien a la
construcció del Centre Cultural del Born, com així ho recull la premsa. Avui,
dels trenta milions d’euros, aquesta Diputació ha decidit que en treuen setze
per fer el Zoo Marí.
Ens fem creus, afegí, de com unes administracions que han de ser serioses i
han de donar exemple poden decidir, amb aquesta alegria, canviar unes
quantitats tan importants. Entenem que això demostra una manca de previsió,
una incapacitat de planificació i trencar, en aquest cas, una tradició que no
entenem suficientment justificada.
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula a la portaveu del grup
Popular Sra. Esteller, la qual posà de manifest que la modificació d’aquest
conveni és un exemple més, no tan sols de la falta de planificació i previsió de
la Diputació junt amb l’Ajuntament de Barcelona, sinó que és una falta més de
formalitat i, a més a més, de garantir el bon fi dels recursos i d’aquesta
Diputació envers l’Ajuntament de Barcelona. Quan es va decidir finançar amb
aquest conveni els trenta milions d’euros del Born, semblava que es garantís la
viabilitat del projecte amb aquesta aportació i amb aquest finançament
provinent de la Diputació. Ara sembla que aquesta reducció de setze milions
d’euros, no implica cap problema en la viabilitat del projecte, però tampoc no ho
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sabem a bon segur, perquè quan hem preguntat i hem vist l’expedient no hi ha
cap argumentació sòlida a l’hora de dir si es necessiten o no es necessiten
aquests recursos sinó que per al calendari d’execució, en aquest moment no és
viable o no és convenient, aquests setze milions, destinar-los al Born. Per tant,
sembla incomprensible com per part de la Diputació, amb aquest argument tan
feble, es decideixi el canvi de destí d’aquests recursos cap a un Zoo Marí que
no té cap projecte sòlid.
Nosaltres votarem en contra aquesta sol·licitud, aquest canvi parcial de destí i
trobem una frivolitat el fet que es destinin aquests diners per aquest objectiu i,
en cas que no es puguin destinar al Born, hi han unes altres prioritats i uns
altres equipaments necessaris que crec que la Diputació, tot i que és només la
destinatària, sí que ha de controlar una mica millor el bon fi dels recursos
públics que s’hi destinen tenint en compte la quantitat.
El Vicepresident tercer Sr. Oliveras volgué precisar als portaveus que li han
precedit en l’ús de la paraula que s’han equivocat de Plenari, atès que això
correspon a l’Ajuntament de Barcelona.
Tot seguit el Diputat President de l’Àrea de Govern Local Sr. Fogué sol·licità
la paraula per adherir-se, en primer lloc, a les paraules del Sr. Oliveras. En
segon lloc manifestà que de cap de les maneres no es pot parlar d’argument
feble ni que reflexi incapacitat manifesta per fer un canvi de destí, l’autonomia
que té l’Alcalde o l’Alcaldessa, el govern municipal per decidir les seves
inversions no és cap argument feble; és un dret des del punt de vista de la
democràcia i del municipalisme. En referència a la incapacitat manifesta, si això
ho apliquem a tots els alcaldes i alcaldesses, a tots els governs que al llarg
d’aquests tres anys han plantejat a la Diputació de Barcelona, en el marc del
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programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, canvis de destí, podríem
generar una crisi democràtica molt important. Hauríem d’incapacitar més del
seixanta per cent dels alcaldes i de les alcaldesses de la província de
Barcelona.
El programa de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és un programa que en
els seus criteris i en les seves bases parteix d’un registre de necessitats obert,
com són obertes les necessitats que tenen els municipis, que el primer any
poden ser unes i al llarg de l’exercici canvien i es modifiquen les necessitats i
els problemes, i els alcaldes i alcaldesses han de donar respostes en cada
moment a allò que sorgeix, l’instrument Xarxa és un instrument al servei dels
municipis, al servei dels ajuntaments. Tot això fa que, respectant l’autonomia
local, l’autonomia dels alcaldes i de les alcaldesses, puguin presentar i
demanar el canvi de destí en les seves actuacions.
Per contestar al Sr. Fogué, sol·licità la paraula el portaveu del grup de
Convergència i Unió Sr. Ciurana per manifestar que estan d’acord en que el
pes de la responsabilitat sobre aquest canvi de destinació és de l’Ajuntament
de Barcelona, però, afegí, no facin veure que viuen en móns paral·lels, que no
tenen res a veure amb això, que són uns aliens. Si els diaris del moment en
què es va signar el conveni recullen la informació detalladament, és de suposar
que demà deuen tenir prevista una roda de premsa del senyor Corbacho i el
senyor Hereu estripant aquell conveni i reduint, eliminant setze milions d’euros
del conveni que van firmar. Espero, confio i desitjo que vostès tinguin la roda de
premsa convocada estripant públicament el conveni i dient que no, que allà no
havíem dit trenta, eren setze. Si això ho fessin, tindrien tota la seva raó en
l’argumentació; si no ho fan, els fa corresponsables d’aquesta decisió.
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Novament volgué intervenir la portaveu del grup Popular Sra. Esteller per
puntualitzar que aquest debat és un debat que s’ha de fer a l’Ajuntament de
Barcelona, però també a aquesta Diputació, perquè el destí i els recursos
surten d’aquesta Diputació i no m’al·legui autonomia local perquè en el moment
en què demanes que un altre et financi el teu projecte, la teva autonomia local
queda reduïda.
Diuen que el Zoo Marí són equipaments de rellevància per a la ciutat. Han vist
el projecte? Saben si aquest és un projecte sòlid per tirar-ho endavant a la
ciutat de Barcelona? Demanem molta més rigorositat, no al·leguin l’autonomia
local per desprender-se de la responsabilitat, perquè això és un acte
d’irresponsabilitat envers aquest canvi de finalitat d’aquests recursos tenint en
compte l’objectiu, que era tirar endavant el que eren les inversions del Born,
tenint en compte el que sempre fan: utilitzar, amb un interès merament
publicitari, propagandístic, aquelles inversions que fan al territori per garantir o
per vendre una acció de govern que, en ocasions, després modifiquen i ningú
no se n’assabenta. Han de garantir aquest bon fi dels recursos que surten
d’aquesta Diputació.
El Sr. Fogué contestà als portaveus de Convergència i Unió i del Partit Popular
dient que l’equip de govern no entenem l’autonomia local com una espècie de
quimera utòpica sinó com una realitat palpable i que en tot cas, el ser coherents
amb entendre què vol dir l’autonomia local ens porta a que, el nostre programa,
sí que respecta i sí que té en compte l’autonomia local, i fonamentalment el que
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decideixen els Alcaldes i les alcaldesses. La gestió local és un dia a dia donant
resposta de manera immediata a trenta mil coses que apareixen.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i el
vot contrari dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió i del grup
del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 30 vots a favor i 13 vots
contraris.
2.- Dictamen de data 17 de novembre de 2006 que proposa ratificar el
conveni de col·laboració signat entre els titulars dels programes públics
de televisió digital local del canal múltiple 26, i la Xarxa Audiovisual
Local e.p.e. (XAL) amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració entre
les parts per acordar conjuntament tots els aspectes comuns i,
especialment, els referits a la gestió del canal múltiple.
Únic.- Ratificar el conveni de col·laboració signat, en data 12 de setembre de
2006, entre els titulars dels programes públics de televisió digital local del canal
múltiple 26, referència TL01B, amb denominació Barcelona, en concret, els
Ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma de Gramenet, i la Xarxa Audiovisual Local e.p.e. (XAL) a
l’objecte d’establir el marc de col·laboració entre les parts per acordar
conjuntament tots els aspectes comuns i, especialment, els referits a la gestió
del canal múltiple que serà realitzada per la XAL, en allò que faci referència a
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l’acceptació de delegació de competències vinculades amb la gestió
esmentada.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

3.- Dictamen de data 25 d’octubre 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 28 de setembre 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:

- Sancions urbanístiques, altres per incompliment de les ordenances de
convivència ciutadana; de gossos
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental
constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord
amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

4.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, 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 Borredà,
en data 18 de setembre 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.- Execucions subsidiàries
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.

10

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes



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.- Sancions administratives
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

III.- Taxa de cementiri municipal
Les funcions que en relació a la mateixa es deleguen són:


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

IV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en
acords anteriors, que l'Ajuntament pugui liquidar
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

V.- 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 contribucions especials
Les funcions 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.
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VI.- Especificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona en anteriors acords, respecte a les funcions de recaptació de
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les funcions delegades del qual 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.

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 Borredà 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.
Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Borredà a favor de la
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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-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 i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.
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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.
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Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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


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.

VI.- Taxes per;
- Recollida, tractament i eliminació d'escombraries
- Entrada de vehicles a través de les voreres
- Subministrament d'aigua
- Cementiri municipal
- Televisió per cable
Les funcions delegades són:


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
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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.

VII.- Quotes d'urbanització


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.

VIII.- Contribucions especials


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.
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IX.- Execucions subsidiàries


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.

X.- Sancions administratives


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.

XI.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament
pugui liquidar
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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5.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calders, 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 Calders, en
data 14 de setembre de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que
a continuació s’especifiquen:

I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


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.

II.- Taxa per expedició de documents administratius; Taxa per llicències
urbanístiques; Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions; Taxa per
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa; Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en
establiments municipals


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.

III.- Execucions subsidiàries
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

IV.- Sancions administratives
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

V.- Quotes d'Urbanització


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.
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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

VI.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en
acords anteriors, que l'Ajuntament pugui liquidar
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

VII.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, respecte a les funcions de recaptació de les contribucions
especials
Les funcions 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.
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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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Calders 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-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.
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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.



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.

Ill.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Concessió Í denegació d'exempcions ï 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.
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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.

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


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.

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

Taxes

per

recollida,

tractament

Í

eliminació

d'escombreries

domiciliaries, comercials i industrials i Taxa de conservació de nínxol i
entorn


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.- Quotes d'urbanització


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.- Contribucions especials


Notificació de la provisió de constrenyiment.
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Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

X.- Taxa per expedició de documents administratius; Taxa per llicències
urbanístiques; Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de
l'administració municipal en les activitats i instal·lacions; Taxa per
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa; Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en
establiments municipals.


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.

XI.- Execucions subsidiàries
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.



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

XII- Sancions administratives
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

XIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en
acords anteriors, que l'Ajuntament pugui liquidar
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



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



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

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

28

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

6.- Dictamen de data 24 d’octubre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calldetenes, 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
Calldetenes, en data 13 de setembre de 2006 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I - Altres ingressos: Impost sobre construccions Instal·lacions i Obres, taxa
per la prestació dels servies d'intervenció integral de l'administració municipal
en les activitats i administracions, taxa per guarderia municipal, sancions,
execucions subsidiàries, i qualsevol altre ingrés de dret públic, com ara, taxa
per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministrament d'interès general, taxa per a
determinats supòsits d'utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic; taxa per la concessió de llicències de publicitat dinàmica; taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a
la via pública; taxa per la prestació dels serveis d'inspecció Í control sanitari
dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen son:
▪

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal
corresponent.

▪

Recaptació dels deutes, en període executiu.
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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.

II - Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,
respecte a les funcions de recaptació Í gestió dels tributs i altres ingressos de
dret públic que a continuació s'especifiquen, les funcions delegades de les
quals son:

Quotes d'Urbanització
▪

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.

Contribucions Especials
▪

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.
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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

7.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Espunyola, 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’Espunyola, en data 12 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:
- Taxa del Servei de Subministrament d’Aigua
 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
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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 de recursos que s’interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol 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 l’Espunyola 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
8.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mollet 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 Mollet del
Vallès, en data 25 de setembre de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona
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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 de diverses facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic efectuada a la
Diputació de Barcelona per acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de setembre de
2004 en el sentit que en tots aquells tributs i altres ingressa de dret públic
municipals respecte dels quals s'hagin delegat en la Diputació de Barcelona
únicament les funcions de recaptació en el període executiu, correspondrà en
tot cas a l'Ajuntament la competència de dictar la provisió de constrenyiment,
iniciant-se les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol
executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent.
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
Servei de Programació
9.- Dictàmens de dates 2 de novembre de 2006 (9.1) i 13 de novembre de
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2006 (9.2) que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006.

9.1.- Modificació 5/2006 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 5/2006 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de
2006, per un import de nou-cents vuitanta-tres mil euros (983.000,00) EUR, 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

20200

Arrendament d’edificis

22201

Comunicacions postals

22500

Tributs

22603

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

325.000,00

100.000,00

425.000,00

3.800.000,00

700.000,00

4.500.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

Despeses jurídiques

110.000,00

80.000,00

190.000,00

22706

Estudis i treballs tècnics

371.685,86

15.000,00

386.685,86

62500

Mobiliari

230.835,28

12.000,00

242.835,28

64000

Adquisició sofware

231.000,00

66.000,00

297.000,00

Total

983.000,00
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Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció

Consignació actual

Modificació

Consignació

EUR

proposada EUR

resultant EUR

Aplicació de romanent de
tresoreria

per

3.915.000,00

983.000,00

4.898.000,00

finançar

suplements de crèdit
Total

983.000,00

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 i d’Esquerra Republicana de Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió i del grup
del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 30 vots a favor i 13 abstencions.
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9.2.- Modificació de crèdit núm. 24/2006
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 24/2006 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2006, per generació de crèdit per un import
total de tres-cents catorze mil sis-cents cinc euros amb catorze cèntims
(314.605,14) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part
integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap
reclamació aquest acord restarà definitivament aprovat.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de
la corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions
pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la
Delegació d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya,
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d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i
l’abstenció dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió i del grup
del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 30 vots a favor i 13 abstencions.

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Servei de Vies Locals

10.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2006 que proposa incoar expedient
de traspàs, a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, del tram de la
carretera BV-5023, entre els p.k. 1,740 i 2,250.
Primer. – Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt, segons la petició formulada del tram comprès entre el p.k. 1,740 i el
p.k. 2,250 de la carretera BV-5023, actualment gestionada per la Diputació de
Barcelona de conformitat amb la Disposició Transitòria primera, núm. 3 de la
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, de conformitat amb l’informe
tècnic formulat pel Servei de Vies Locals, que es transcriu a la part expositiva
del present Dictamen, donant resposta a la petició formulada per acord del Ple
del propi Ajuntament en sessió de data 25 de maig de 2006.
Segon. – Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició
formulada per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a la Direcció General de
Carreteres depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva resolució, una vegada acomplerts
els tràmits pertinents.
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Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt els presents acords per al
seu coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

ÀREA D’ESPAIS NATURALS

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals

11.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa aprovar el Pla
Marc de Millora i Gestió forestal de l’Associació de Propietaris Montnegre
Corredor.
Primer.- Aprovar el Pla Marc de recuperació i valorització de les finques
forestals de la comarca del Montnegre i del Corredor, que s’adjunta com annex.
Segon.- Autoritzar la formalització del conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona a través de L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals, els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la
Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de
Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra per a l’execució, al llarg de
vint-i-cinc anys d’un projecte de recuperació i valorització de les finques
forestals del Montnegre i Corredor, de conformitat amb la minuta que s’adjunta
a aquest Dictamen.
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Tercer.- Autoritzar al President-delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la
signatura del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la seva
efectivitat.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
12.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2006 que proposa aprovar el Pla
Marc de Millora i Gestió forestal de l’Associació de Propietaris Forestals
Serra de Bellmunt Collsacabra.
Primer.- Aprovar el Pla Marc de recuperació i valorització de les finques
forestals de la Serra de Bellmunt i Collsacabra, que s’adjunta com annex.
Segon.- Autoritzar la formalització del conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona a través de L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura que el
conformen els Ajuntaments Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant
Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora,
Torelló i Vidrà per a l’execució, al llarg de vint-i-cinc-anys d’un projecte de
recuperació i valorització de les finques forestals de, de conformitat amb la
minuta que s’adjunta a aquest Dictamen.
Tercer.- Autoritzar al President-delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la
signatura del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la seva
efectivitat.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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Precs i Preguntes
Obert el capítol de Precs i Preguntes, el portaveu de Convergència i Unió Sr.
Ciurana sol·licità la paraula per preguntar si la decisió d’obrir un camí al bell
mig del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac, un camí que va
des del Mas de la Mata a Matarrodona ha comptat amb el suport unànime de
tots els Grups que formen el Govern d’aquesta Corporació.
Contestà al Sr. Ciurana el portaveu del Partit Socialista Sr. Labòria dient-li
que pot assegurar que compten amb el suport de tots els Grups que formen el
govern d’aquesta Corporació i, a més a més, tots estan convençuts de la seva
necessitat i la seva excel·lent execució en el sentit tant de la tramitació (informe
mediambiental, informe de bombers, etcètera) com en el sentit que l’obra,
realment, preveu resoldre problemes de gravetat com poden ser futurs incendis
que es poguessin produir en el marc de la muntanya de Sant Llorenç.
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 20 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe.
El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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