
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2006 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 21 de desembre de 2006, a les 12 hores i 10 

minuts, es va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en 

sessió plenària ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, 

sota la presidència del seu president, Celestino Corbacho Chaves, amb 

l’assistència del vice-president primer, Bartomeu Muñoz Calvet, del vice-

president segon, Ramon Álvarez Martínez, del vice-president tercer, Jaume 

Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que s'esmenten a continuació: 

Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, Manuel 

Bustos Garrido, Rafael Cañedo Torrubiano, Catalina Carreras-Moysí Carles-

Tolrà, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana 

Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, 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, Jordi Labòria Martorell, 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, Teodoro Romero 

Hernández, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola Torrent, Carles Ruíz Novella, 

Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada Molina, Ignasi Valls Vilaró i Jaume 

Vives Sobrino. 
 

Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació. 

 



Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell. 
 

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Jesús 

Maria Canga Castaño, Jacint Codina Pujols, José Luis Jimeno Sáez, Francesc 

López Guardiola, Joan Recasens Guinot, Sebastià Ruiz García, 
 

Oberta la sessió, el Ple aprovà els esborranys de les actes de les sessions 

plenàries ordinària i extraordinària (Aprovació del Pressupost) del 23 de 

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

documents següents:  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 

1.- Donar compte de la renúncia al càrrec de Diputat Provincial presentada 
per l’Im. Sr. Jaume Oliveras Maristany. 
 

I el Ple, restà assabentat. 
 

2.- Donar compte de la renúncia al càrrec de Diputat Provincial presentada 
per l’Im. Sr. Josep Pérez Moya 
 

I el Ple, restà assabentat. 
 

Després de la lectura d’aquests punts per part del Sr. Secretari, la Presidència 

cedí l’ús de la paraula al Vicepresident tercer Im. Sr. Oliveras per acomiadar-

se dels membres de la Corporació. En aquest sentit el Sr. Oliveras manifestà 

que una nova responsabilitat fa que hagi de deixar el càrrec de Diputat 

 



Provincial i com a conseqüència, també, de Vicepresident tercer de la Diputació 

de Barcelona, per ocupar-ne un en el nou Govern de la Generalitat de 

Catalunya, com a Secretari General del Departament de Governació i 

Administracions Públiques i, per tant, una continuïtat, per part de la meva 

activitat política, de vinculació molt estreta, també, amb el món local, eix 

principal de la meva activitat com a regidor que vaig ser fa anys, a l’ajuntament 

del Masnou, i ara a l’ajuntament de Barcelona i en aquesta institució. 

La presència i l’activitat en aquesta Diputació, m’ha permès un contacte encara 

molt més directe amb el món local, en una institució que és el punt de 

referència del municipalisme en el nostre país. He entrat a treballar al servei 

dels càrrecs electes i això m’ha permès conèixer millor aquesta institució que 

està, evidentment, al servei dels ajuntaments. També m’ha permès impulsar, 

que ha dut a terme d’una manera directa el meu company de Grup, el Diputat 

Jaume Vives, un projecte que ha estat el projecte de la Xarxa de Mercats 

Municipals. Des d’aquesta nova responsabilitat, l’objectiu és continuar amb una 

bona entesa institucional entre el Govern (el Departament de Governació) i 

aquesta institució, la Diputació de Barcelona, que és la garantia del bon 

funcionament de les institucions i, en definitiva, dels millors serveis i les 

polítiques cap al conjunt de la ciutadania. 

Per acabar, voldria agrair molt especialment al President de la Diputació, la 

bona entesa que hi ha hagut amb ell, i també a la resta de Vicepresidents, la 

bona entesa i el bon treball que hi ha hagut conjunt. A tots els Grups polítics, 

als seus Presidents de Grup, als Portaveus, també al Juan Echániz, a tots els 

coordinadors i directius de la Casa, al Jordi Labòria, el diputat veterà d’aquesta 

institució, i també a l’Antoni Fogué, amb el qual hem tingut una gran entesa i 

col·laboració i esperem continuar-la tenint. 

 



Finalment, també voldria agrair a tots els treballadors de la Casa, molt 

especialment als conductors, a les secretàries que m’han aguantat, i de forma 

molt especial a tots els meus col·laboradors que han treballat i continuaran 

treballant en favor del municipalisme, i també, en definitiva, a tots els alcaldes i 

les alcaldesses, regidors i regidores, que amb la nova responsabilitat 

continuaré estant al seu servei i continuant treballant en favor del 

municipalisme i perquè hi hagi aquesta bona entesa amb aquest Govern que té 

el nostre país que treballa, també, en favor dels ajuntaments.  
 

A continuació la Presidència donà l’ús de la paraula al diputat Sr. Pérez Moya, 

que també volgué acomiadar-se dels companys i membres de la Corporació. 

Començà dient que quan l’any ‘99 em vaig incorporar a aquesta institució, ho 

vaig fer des d’una llarga experiència com a regidor a l’ajuntament del Prat però 

un coneixedor a distància del que era la Diputació de Barcelona i, per tant, de 

les potencialitats que la Diputació té i representa pel conjunt del municipalisme.  

Aquests set anys llargs, quasi bé vuit, de participació meva activa en el govern 

de la Diputació m’ha permès conèixer una realitat que, dissortadament, 

desconeixen molts ciutadans i ciutadanes però fins i tot m’atreveixo a dir que no 

suficientment conegut pel conjunt de regidors i regidores de la província. I quan 

dic no suficientment conegut no és en aquesta relació directa, bilateral, que 

evidentment que hi és, des del punt de vista de l’especialització, sinó el 

suficientment conegut de la dimensió, de la potencialitat, de l’esforç inversor, de 

l’instrument que és, de la cohesió territorial i social del nostre país i d’aquest 

equilibri que ha d’existir per un país cohesionat amb futur entre els municipis 

petits i els municipis mitjans i els municipis grans. I aquest paper que juga la 

Diputació de Barcelona és el que m’ha permès conèixer, l’explico amb molt 

d’orgull d’haver participat en el govern d’aquesta Casa durant aquests anys 

 



quan tinc l’oportunitat amb els regidors i regidores quan em reuneixo, i sobretot 

perquè he pogut participar, des del govern d’aquesta institució, des d’unes 

polítiques que ha permès, precisament, innovar en la gestió, innovar en les 

polítiques, innovar en les propostes d’inclusió i de cohesió social, amb 

propostes de sostenibilitat, amb propostes d’ajuts i en formació cap als 

ajuntaments i, realment, crec que aquest és el paper que li pertoca jugar a un 

organisme de segon grau com es coneix a les Diputacions i, en concret, a la 

Diputació de Barcelona. Tot això s’ha pogut fer des d’un perfil progressista, des 

d’un perfil de les esquerres, que són les que han estat governant aquesta 

institució en els últims anys. Com a mínim, em sento molt orgullós d’haver 

participat d’aquesta institució.  

Expressar el meu agraïment a tots els companys, als alcaldes, als diputats i 

diputades, al President, a l’Antoni Fogué perquè m’ha aguantat molt durant 

aquests mesos, al Jordi Labòria per les complicitats que m’ha ajudat a tenir i 

per tant a desenvolupar la meva tasca i també al Joan Echániz que, des del 

que seria la cuina d’aquesta Casa, amb els seus col·laboradors, ens ha ajudat 

molt a què els diputats i diputades puguem fer, i dels que som i tenim 

responsabilitats en els nostres Grups municipals puguem desenvolupar la 

nostra tasca. Per mi ha estat un orgull. Em sento molt orgullós d’haver 

participat d’aquesta institució. A on vaig ara, estic segur que no podria anar, no 

m’hauria nomenat el conseller Saura si no fos per l’experiència que 

desenvolupat en el món local, per tant, en el meu ajuntament, però també per 

la tasca que he fet en aquesta institució, la Diputació de Barcelona. Per tant, 

president Corbacho, moltes gràcies per la col·laboració i per l’ajut que m’heu 

donat. El mateix faria amb els presidents anteriors i, per tant, des del meu punt 

de vista, des d’aquest moment només dir que em teniu a la vostra disposició. 

Estic segur que tindré, des de la nova responsabilitat del Servei Català de 

 



Trànsit, una excel·lent col·laboració amb la Diputació de Barcelona i, per tant, 

amb el diputat que porta tots els temes de carreteres ens entendrem 

perfectament. Per tant, estic segur que continuarem aquesta tasca en benefici 

dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país.  

Acabo una etapa, a la meva tasca política, molt centrada en el món local, i ara 

participo d’una etapa en la que ho faig amb molt d’orgull, amb molta il·lusió, en 

el govern del nostre país coincidint, també, amb un perfil polític que és el que 

ha caracteritzat la institució de la Diputació de Barcelona. 
 

Finalitzades les intervencions dels Diputats Ims. Srs. Oliveras i Pérez Moya, la 

Presidència manifestà que recollint el sentiment i també el pensament de les 

diputades i els diputats, desitjar molts èxits als dos companys de la Diputació 

que ens deixen per ocupar càrrecs importants però diferents, però que tindran 

molt a veure, també, amb la prosperitat i amb el benestar del país, de manera 

molt especial i molt particular amb el món local.  

Si fem la lectura de les coses que hem fet durant aquests dos/tres anys, petites 

o grans, aquestes coses no haurien estat possibles sense la complicitat del 

senyor Pérez Moya o el senyor Oliveres. No solament aquestes coses sinó en 

les reflexions necessàries que durant aquests anys hem fet a la Diputació de 

Barcelona, que ha tingut una guia que és mirar de col·laborar i potenciar el món 

local, els ajuntaments, hem donat continuïtat al que havia estat i que ha estat 

històricament una tasca de la Diputació, però també de mirar d’innovar i de 

col·locar algunes coses noves que abans la Diputació no feia i que ara fa, i que 

aquestes coses noves han sortit també de la reflexió i, en algun cas, d’alguna 

de les persones que avui ens deixen.  

 



En nom de la Diputació, agrair-vos la vostra dedicació, la vostra tasca a favor 

d’aquesta Casa, a favor del municipalisme i desitjar-vos, per tant, que les noves 

tasques que són molt importants. 
 

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
3.- Donar compte de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cervelló, de data 
19 d’octubre de 2006, mitjançant el qual acorda avocar parcialment la 
competència delegada a la Diputació de Barcelona, avocació única i 
exclusivament en quant a la gestió i recaptació de les liquidacions del 
deute viu i interessos de demora contrets per l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló en virtut del Decret 185/1998, de 21 de juliol, del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, pel qual es va aprovar la 
segregació d’una part del terme municipal de Cervelló per constituir un 
nou municipi amb el nom de la Palma de Cervelló. 
 

Respecte a aquest punt, el Portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr. 
Ciurana manifestà que quedi constància que ni per part del nostre Grup a la 

Diputació ni, lògicament, per part de l’ajuntament de la Palma de Cervelló hi ha 

cap mena de reconeixement de cap deute viu respecte de l’ajuntament de 

Cervelló. 
 

I el Ple, restà assabentat. 
 

4.- Dictamen de data 30 de novembre de 2006 que proposa aprovar 
inicialment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 

 



ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de gestió, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels 

quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. El text integrat de 

l’esmentada Ordenança General consta en document annex. 
 

Segon.- Sotmetre el present expedient als tràmits d’informació pública i 

audiència dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de 

presentació de reclamacions i suggeriments. 
 

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 

Quart.- Publicar l’Ordenança General que resulta de la modificació per a 

coneixement dels interessats i per tal de complir el que preceptua l’article 45 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 

públiques i del  procediment administratiu comú, en relació a la difusió pública 

dels programes i aplicacions electrònics, informàtics i telemàtics utilitzats per 

l’Organisme de Gestió Tributària per a l’exercici de les seves competències. 
 

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 5 abstencions. 
 

 



5.- Dictamen de data 17 de novembre de 2006 que proposa l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós, 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 Castellfollit 

de Riubregós, en data 4 d’octubre de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona 

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

públic, que a continuació s’especifiquen: 
 

I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès 
general, l'import de la qual consistirà en 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, complementaries i definitives per 

determinar els deutes tributaris. 

▪ Expedició de documents cobratoris. 

▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quant la recaptació voluntària s'hagi 

realitzat per l’ORGT. 

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

▪ 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 el actes anteriors. 

▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 

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

II.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

▪ Notificació de les liquidacions. 

▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

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

▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

▪ Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

practica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

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

III.- Impost construccions, instal·lacions i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 

▪ 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. 
 

IV.- Contribucions especials  
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 

▪ 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.- Taxa per expedició de documents administratius. Taxa de llicències 
urbanístiques. Taxa per l'ocupació de la via pública. Taxa per llicencia 
d'Intervenció Integral de activitats. 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 

▪ 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.- Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: concessions 
administratives, execucions subsidiàries, sancions diverses, quotes 
urbanístiques. 

 



▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 

▪ 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.- Clarificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquest efectes, 
s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs 
i altres ingressos de dret públic municipal en el sentit que s'especifica 
seguidament: 
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte del 

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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 

conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós 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 Castellfollit de Riubregós 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. 
 

 



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 els 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.- Taxa de recollida d'escombraries domiciliaries i comercials.  Taxa de 
clavegueram. Taxa Cementiri municipal. Taxa subministrament aigua 
potable. 
▪ 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. 
 

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

6.- Dictamen de data 17 de novembre de 2006 que proposa l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Llinars 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 Llinars del 

Vallès, en data 27 d’octubre 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 Mercat Municipal 
▪ 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.- Sancions administratives, sancions per infracció i/o incompliment 
d'ordenança municipal, sancions urbanístiques i multes coercitives. 
▪ 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.- 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. 
 

IV- Es deleguen les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta 
corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Juntes de Compensació i Entitats 
urbanístiques de Conservació), un cop providenciat el constrenyiment per 
aquest Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 

▪ Liquidació d'interessos de demora. 

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

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

V- Facultats d'aplicació del procediment de constrenyiment segons l'art. 
250.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, dels ingressos corresponents als titulars de les concessions 
administratives aprovades per aquest Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 

▪ Liquidació dels interessos de demora. 

▪ Resolució del recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

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

VI- 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 els 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 i gestió dels conceptes 
següents: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; Taxa per 
ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues; Taxa clavegueram; Taxa per a la prestació del 
servei de subministrament d'aigua potable a domicili; Taxa per prestació 
de serveis urbanístics; Preu públic perla prestació de serveis culturals i 
esportius 
▪ 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.- 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 17 de novembre de 2006 que proposa l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, 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 Manlleu, en 

data 25 d’octubre de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 

de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 

continuació s’especifiquen: 
 

I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès 
general, l'import de la qual consistirà en l'1,5 per cent 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 constreny!ment, quan la recaptació voluntària s'hagi 

realitzat per l'ORGT. 

▪ Liquidació d'interessos de demora í 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 ais contribuents. 

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

II - Clarificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, 
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran 
d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals en els sentit que s'especifica 
seguidament: 
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 

quals s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 

recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la 

competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions 

de les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu 

dictat per l'òrgan municipal competent. 
 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental 

constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona. 

 



Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord 

amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

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

8.- Dictamen de data 17 de novembre de 2006 que proposa l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de determinats ingressos de dret públic municipals. 
 

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies 

de Voltregà, en data 5 d’octubre de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona 

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

públic, que a continuació s’especifiquen: 
 

I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès 
general, l'import de la qual consistirà en 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 i assistència als contribuents. 

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

II.- Clarificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, 
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran 
d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals en els sentit que s'especifica 
seguidament: 
 
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 

quals s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 

recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la 

competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions 

de les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu 

dictat per l'òrgan municipal competent. 
 

 



Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental 

constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona. 
 

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord 

amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

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

9.- Dictamen de data 17 de novembre de 2006 que proposa l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rellinars, 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 Rellinars, 

en data 28 d’octubre de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les 

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

a continuació s’especifiquen: 
 

I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès 
general, l'import de la qual consistirà en I'1,5 per 100 dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme 
municipal les referides empreses. 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 



▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 

▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries 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 Í recàrrecs d'extemporaneïtat. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

▪ Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 

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

II - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 
 

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 
 

10.- Dictamen de data 17 de novembre de 2006 que proposa l’acceptació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubió, 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 Rubió, en 

data 27 d’abril de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 

continuació s’especifiquen: 
 

Taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada 
▪ 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. 

 



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 Rubió 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 í 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 Í 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 els 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 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 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

▪ Notificació de les liquidacions. 

▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

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

▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

▪ Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

practica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

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

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

V.- Taxa de recollida d'escombraries domiciliaries, comercial i industrials. 
Taxa cementiri municipal. 
▪ 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. 
 

VI.- 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. 
 

VII- Quotes d'urbanització 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

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

▪ Liquidació d'interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

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

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

VIII.-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 subministrament 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, complementaries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

▪ Expedició de documents cobratoris. 

▪ Practica de notificacions de les liquidacions. 

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

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ 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 

practica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 

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

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

IX.- Taxa per subministrament d'aigua potable domiciliària 
▪ 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. 
 

X.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Recaptació dels deutes 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. 
 

XI. - Taxa per llicencies urbanístiques. Taxa per llicencies d'intervenció 
integral d’activitats. Taxa per llicencia de primera ocupació.  
▪ Recaptació dels deutes 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. 
 

XII.- Altres ingressos tributaris 
▪ 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. 
 

XIII.- Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries, 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. 
 

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

ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
Servei de Programació 
 

11.- Dictamen de data 1 de desembre de 2006 que proposa prorrogar per a 
l’exercici 2007 el Programa de Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus 
d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments de la Província 
destinats a finançar inversions en obres i serveis públics. 
 

Primer.- Prorrogar per a l’exercici 2007 el Programa de Crèdit Local destinat a 

subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntament de la 

Província destinats a finançar inversions en obres i serveis públics. 

 



Segon.- Prorrogar de conformitat amb l’establert en les bases aprovades en el 

seu dia i amb l’acord pres per la Junta Mixta Diputació de Barcelona-Caixa 

d’Estalvis de Catalunya,  per a l’exercici de 2007, el concert formalitzat amb 

aquesta última Institució en data 19 d’octubre de 1994 i prorrogat el febrer de 

2006. 
 

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

12.- Dictamen de data 7 de novembre de 2006 que proposa la modificació 
del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. 
 

Primer. Aprovar inicialment el text del nou Reglament de la Caixa de Crèdit 

de la Diputació de Barcelona, que s’adjunta com a annex al present 

dictamen.  
 

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, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 

dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 

corporació, per a la formulació d’al·legacions i suggeriments.  
 

Tercer. Un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de 

no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial del nou 

Reglament esdevindrà definitiu. 
 

Quart. Aprovat el nou Reglament, quedarà sense efecte l’anterior “Reglament 

de la Caixa de Crèdit de Cooperació Local” publicat al BOPB núm. 103, de 

29.4.2004. 

 



Cinquè. Notificar l’aprovació del Reglament, en el termini de 15 dies a comptar 

des de la seva aprovació definitiva, a la Delegació del Govern a Catalunya-

Subdelegació del Govern a Barcelona i al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya als efectes del que disposa l’article 56 de la L 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

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

 

Intervenció General 
 
13.- Dictamen de data 12 de desembre de 2006 que proposa donar compte 
de l’informe de control financer referit a l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de les actuacions de control financer 

efectuades durant l'exercici de 2006, respecte a l'exercici pressupostari de l'any 

2005, en compliment del Decret dictat amb data 17 de març de 2006, pel 

President delegat de l'Àrea de Govern Local referit al seguiment de les mesures 

correctores del control de l'exercici 2004, a la participació en Societats 

Mercantils, als Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials, 

Consorcis, Fundacions, Associacions i altres entitats en les quals hi participa o 

hi col·labora econòmicament la Diputació, a les Subvencions a Consorcis, 

Fundacions i altres ens no participats per la Diputació i altres programes 

gestionats directament per la pròpia Diputació, en la forma que resulta de 

l'informe emès pel Servei de Control Econòmic Financer. 

 

 



Segon.- Facultar al President delegat de l'Àrea de Govern Local, per a adoptar 

les mesures necessàries per a corregir les deficiències que estimi oportunes a 

la vista de l'informe esmentat. 
 

I el Ple, restà assabentat. 
 

14.- Dictamen de data 30 de novembre de 2006 que proposa donar compte 
de l’informe de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena 
del tercer trimestre de 2006. 
 

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 3r 

trimestre de l’any 2006. 
 

I el Ple, restà assabentat. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Servei de Vies Locals 
 

15.- Dictamen de data 21 de novembre de 2006 que proposa incoar 
expedient de traspàs, a favor de l’Ajuntament del Bruc, del tram de la 
carretera BV-1104, entre els p.k. 0,000 i 0,199. 
 

Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament del Bruc, 

segons la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de 

data 4 d’octubre de 2006, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,199 de 

la carretera BV-1104, 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, amb les característiques tècniques descrites en 

la fitxa de dades geomètriques elaborada pel Servei de Vies Locals, que es 

descriu a la part expositiva del Dictamen present. 
 

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició 

formulada per l’Ajuntament del Bruc, 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. 
 

Tercer.- Notificar a l’Ajuntament del Bruc els presents acords per al seu 

coneixement i als efectes procedents. 
 

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

16.- Donar compte del decret de la Presidència de data 23 de novembre 
de 2006 en virtut del qual es declara l’emergència de totes les 
actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes produïts com a 
conseqüència d’un esllavissament produït en la carretera BV-5006 en el 
p.k. 2,350, en el t.m. de Santa Maria de Martorelles. 
 

Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar 

els desperfectes causats com a conseqüència d’un esllavissament produït a 

mitjans de setembre en la carretera BV-5006 en el p.k. 2,350, situat en el terme 

municipal de Santa Maria de Martorelles, de conformitat amb l’informe tècnic 

reproduït en la part expositiva del present Decret, i en conseqüència convalidar 

totes les actuacions que es van dur a terme aleshores amb aquesta finalitat. 
 

 



Segon.- Aprovar el pressupost aproximat per poder fer front a totes les 

actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes de referència, per un 

import de 135.000 €, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 

quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de 

les mateixes. 
 

Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu 

coneixement, en la primera sessió que celebri. 
 

I el Ple, restà assabentat. 
 

ORDRE DEL DIA COMPLEMENTARI 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Dictamen de data 20 de desembre de 2006 que proposa restar assabentat 
del nomenament com a Portaveu del Grup polític “Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal” (ICV-EA-
EPM), en favor de la Ima. Sra. Núria Buenaventura Puig, efectuat per part 
del President de l’esmentat grup. 
 
Restar assabentat de la designació del President del grup polític “Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal” (ICV-

EA-EPM), en favor de la Ilma. Sra. Núria Buenaventura Puig, Diputada 

provincial, com a Portaveu del Grup 

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

 

 



La Presidència donà la benvinguda a l’Ima. Sra. Núria Buenaventura Puig com 

a portaveu del seu grup. 

Abans de donar per finalitzada la Sessió Plenària, el President desitjà unes 

bones festes i que a la tornada tinguem tots una bona entrada i un bon any 

2007. 

 

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 30 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 537548 al 

537566. 

 

Barcelona, 1 de febrer de 2007 

 

 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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