Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2007
A la ciutat de Barcelona, el dia 4 d’octubre de 2007, 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 vicepresident primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del
vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident quart, Carles Martí
Jufresa, del vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i de les diputades i diputats
que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch,Joan Amat Solé, Xavier Amor
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya,
Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Jordi Cornet Serra, M. Angeles
Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer
Tamayo, Antoni Fogué Moya, Arnau Funes Romero, Antonio Gallego Burgos, Joan
Carles García Cañizares, Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez, Dolores
Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia,
Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, Immaculada
Moraleda Pérez, José Vicente Muñoz Gómez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós
Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà,
Teodoro Romero Hernández, Josep Salom Ges, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana
Ortells i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.
Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella
Albiñana.
Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Manuel Bustos
Garrido, Ferran Civil Arnabat, Xavier García Albiol, Carme García Suárez, Xavier
Florensa Cantons, Jordi Labòria Martorell, Josep Monràs Galindo i Carles Ruiz
Novella,
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 13 de
setembre de 2007, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents
següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
SECRETARIA
1.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 4 de setembre de 2007,
que resol nomenar l’Im. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, Diputat Adjunt de l’Àrea de
Coordinació i Govern Local.
Primer.- Nomenar l’Ilm. Sr. EZEQUIEL MARTINEZ MULERO, Diputat adjunt de l’Àrea
de Coordinació i Govern Local.
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Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució, per al seu
coneixement i posterior publicació al Butlletí Oficial de la Província.
I el Ple, restà assabentat.
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
2.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 17 de setembre de 2007,
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, i aprovació del text de la Refosa 2/2007.
Primer.- Aprovar la Refosa núm. 2/2007 sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, d’acord amb el
text que figura com annex I.
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Refosa 2/2007
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
Tercer.- Deixar sense efecte qualsevol altre resolució que, en tot o en part, s’oposi a la
present.
Quart.- Donar compte al Ple de la present Resolució.
I el Ple, restà assabentat.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
3.- Dictamen de data 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera, 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 d’Abrera, en data 13
de juliol de 2007 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.- Quotes urbanístiques i Contribucions especials
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris, que es podran
introduir directament per funcionaris municipals al sistema informàtic de
l’ORGT.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris, així com la pràctica de
les seves notificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment que calgui per les liquidacions dels
esmentats conceptes. Així com qualsevol acte administratiu que sigui necessari
per a l’efectivitat dels anteriors, liquidació d’interessos de demora i devolució
d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II.- Taxa per expedició i visat de documents i altres serveis administratius. Taxa
per serveis educatius, juvenils, culturals i socials. Taxa per subministrament
d’aigua. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa per retirada,
dipòsit i immobilització de vehicles de la via pública. Taxa per la utilització
especial i privativa, temporal o permanent de béns de domini públic. Taxa pell
servei de cementiris, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
municipal.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris, que es podran
introduir directament per funcionaris municipals al sistema informàtic de
l’ORGT.
 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 els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
 En relació a la taxa per subministrament d’aigua la funció de remetre
telemàticament a l’Agència Catalana de l’Aigua les dades sobre recaptació del
cànon i l’ingrés per compte de l’Ajuntament de l’import recaptat del cànon.
III.- Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres
 Realització de les liquidacions per determinar els deutes tributaris, que es
podran introduir directament per funcionaris municipals al sistema informàtic de
l’ORGT.
 Notificació de les liquidacions.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
 Les funcions d’inspecció de l’Impost.
IV.- Multes coercitives. Sancions derivades de l’aplicació de la normativa
municipal. Indemnitzacions pels danys i perjudicis causats en béns i drets
municipals tramitades directament per l’Ajuntament. Ingressos per reclamació
de despeses, danys i perjudicis derivats d’execucions subsidiàries. Cànons per
la utilització d’instal·lacions municipals.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris, que es podran
introduir directament per funcionaris municipals al sistema informàtic de
l’ORGT.
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Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V.- Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Taxa
per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
 Iniciació,instrucció i resolució de procediments sancionadors per infraccions
tributàries i resolució de recursos contra les sancions que es puguin imposar.
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 d’Abrera 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.
4.- Dictamen de data 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac en data 30 de juliol de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
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qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
d. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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 amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a 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.
5.- Dictamen de data 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat en data 26 de juliol de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:


Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
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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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
6.- Dictamen de data 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, 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 la Garriga, en data
25 de juliol de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Ingressos derivats de sancions diverses imposades per l’Ajuntament
 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 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, 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.
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Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de
Lillet, en data 19 de juliol de 2007 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
 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.- 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.
III.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords
anteriors, 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.
2.- 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.
3.- Especificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en
anteriors acords, 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
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzar
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrec 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.
II.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i Taxa per
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.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III.- Taxa per prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa per llicències urbanístiques
 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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de la Pobla de Lillet 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.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els 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 els 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.

9

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria








Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrec 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
 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 recàrrec 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.
VI.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i Taxa per
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.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII.- Taxa per prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions i Taxa per llicències urbanístiques
 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.
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 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
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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 recàrrec 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.

IX.- 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.
X.- 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.
XI.- 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.
XII.- 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.
XIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
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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.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
8.- Dictamen de data 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, en data 18 de juliol de 2007 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:
- Recaptació en voluntària i executiva de quotes urbanístiques i contribucions
especials
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris, que es podran
introduir per funcionaris municipals al sistema informàtic de l’ORGT.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris, així com la pràctica de
les seves notificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment que calgui per les liquidacions dels
esmentats conceptes
 Qualsevol acte administratiu que sigui necessari per a l’efectivitat dels
anteriors.
 Liquidació d’interessos de demora
 Devolució d’ingressos indeguts.
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 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern en data 26 de juliol de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
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funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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 amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern que, com a conseqüència
de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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10.- Dictamen de data 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Torre de
Claramunt en data 19 de juliol de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de la Torre de Claramunt que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 6 de setembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes,
en data 5 de juliol de 2007 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 a la prestació del servei d’escola bressol (en voluntària)
 Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari.
2.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, mitjançant
anteriors acords plenaris que, a aquets efectes, s’hauran d’entendre modificats, de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals en el
sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la
competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de
les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat
per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL
Servei de Programació
12.- Dictamen de data 19 de setembre de 2007 que proposa aprovar la
modificació de crèdit núm. 19/2007 i rectificació de la núm. 12/2007. per a
l’exercici de 2007.
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 19/2007 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2007, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit, per un import total de sis milions dos-cents vint-i-cinc mil trescents setanta-dos euros amb seixanta cèntims (6.225.372,60) €, amb el detall que es
recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Aprovar la rectificació de la modificació de crèdit 12/2007 del pressupost de
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2007, en allò que afecta a un suplement de
crèdit corresponent a la partida 2F000 011A0 31002 per la quantitat de 136.869 €, i
que correspon imputar l’import de 136.868,94 €, i que representa una diferència en
menys de 0,06 €
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents 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 aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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.
El Ple, aprovà el present dictamen, 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, sent el resultat definitiu
de 40 vots a favor i 3 abstencions.
Servei de Patrimoni i Contractació
13.- Dictamen de data 13 de juny de 2007 que proposa aprovar la segregació del
Pavelló Marina/Església i la desafectació, com a béns de domini públic, dels
Pavellons Marina, Verdaguer i Gaudí del Recinte de Torribera de Santa Coloma
de Gramenet.
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Primer.- Segregar de l’edifici Pavelló Marina/Església del recinte de Torribera, amb
3.718,38 m2 de superfície construïda i 2.716,85 m2 de superfície útil, inscrit a l’Inventari
de Béns de la Corporació amb el codi XXX i la naturalesa jurídica de bé de domini
públic, la part corresponent al Pavelló Marina, amb 3.104,02 m2 de superfície
construïda i 2.284,98 m2 de superfície útil, inscrivint-lo a l’Inventari de Béns de la
Corporació com a edifici independent.
Segon.- Desafectar com a bé de domini públic afecte a un servei públic i qualificar-lo,
en conseqüència, com a bé patrimonial, l’edifici Pavelló Marina resultant de la
segregació esmentada a l’acord primer.
Tercer.- Desafectar com a bé de domini públic afecte a un servei públic i qualificar-lo,
en conseqüència, com a bé patrimonial, l’edifici Pavelló Verdaguer del recinte de
Torribera, de superfície construïda 2.028,46 m2 i de superfície útil 1.727,34 m2, inscrit a
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi XXX.
Quart.- Desafectar com a bé de domini públic afecte a un servei públic i qualificar-lo,
en conseqüència, com a bé patrimonial, l’edifici Pavelló Gaudí del recinte de Torribera,
de superfície construïda 2.025,23 m2 i de superfície útil 1.701,82 m2, inscrit a l’Inventari
de Béns de la Corporació amb el codi XXX.
Cinquè.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que s’exposarà
al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les al·legacions
que s’estimin convenients.
Sisè.- Declarar que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el tràmit
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració de la
qualificació jurídica esmentada als acords segon, tercer i quart, sense necessitat
d’ulterior acord que ho declari expressament.
El Ple, aprovà el present dictamen, 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, sent el resultat definitiu
de 40 vots a favor i 3 abstencions.
14.- Dictamen de data 12 de setembre de 2007 que proposa aprovar la minuta de
conveni de constitució d’un dret de superfície a favor de la Fundació Privada
Nenes i Nens amb Càncer, sobre la parcel•la (actiu F150315) situada al carrer
Harmonia, de les Llars Mundet de Barcelona.
Primer.- Aprovar la minuta de conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació Privada Nenes i Nens amb Càncer, per a la constitució d’un dret de
superfície a favor d’aquesta fundació sobre una parcel·la propietat de la Diputació de
Barcelona situada al carrer Harmonia de les Llars Mundet, a Barcelona, codi d’actiu
F150315, d’acord amb el text i plànol que s’adjunta.
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Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 20 dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i edicte que
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin convenients.
Tercer.- Declarar que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la constitució del dret de
superfície més amunt esmentada, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari
expressament.
Quart.- Autoritzar al President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local i
President delegat de la Fundació Pública Casa Caritat per a la formalització i signatura
dels documents que es puguin derivar dels presents acords.
Cinquè.- Elevar a escriptura pública la constitució del dret de superfície previst al
conveni que es formalitzarà entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Privada
Nenes i Nens amb Càncer.
Sisè.- Notificar els presents acords a la Fundació Privada Nenes i Nens amb Càncer,
per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 19 de setembre de 2007 que proposa adjudicar, en
resolució del concurs celebrat a l'efecte, a l'empresa INDUSTRIAS MATEU, SA,
l'adquisició d'un immoble per situar-hi la Plataforma de Distribució Logística de
la Diputació de Barcelona per un import de 9.395.000 €, impostos inclosos,
promogut pel Servei de Logística.
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Coordinació i Govern Local en sessió de data 19 de setembre de 2007, la
contractació relativa a l’adquisició d’un immoble per situar-hi la Plataforma de Distribució
Logística de la Diputació de Barcelona a l’empresa INDUSTRIAS MATEU, SA, amb NIF
XXX, d’acord amb la seva oferta i per un import de nou milions tres-cents noranta-cinc
mil euros (9.395.000 €), impostos inclosos.
Segon.- Condicionar aquesta adjudicació a què INDUSTRIAS MATEU SA exerceixi el
dret d’opció de compra de l’immoble i que, prèviament, es realitzin els tràmits
necessaris per tal que l’adjudicatària pugui atorgar l’escriptura pública de compravenda
a favor de la Diputació de Barcelona abans del termini previst a la clàusula dotzena del
Plec de Clàusules administratives particulars.
Tercer.- Declarar exclosa a l’empresa EDIPRESSE HYMSA I SOCIEDAD GENERAL
DE PUBLICACIONES, SA; per no complir els requisits mínims continguts en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
Quart.- Advertir a l'adjudicatària que haurà de concórrer a atorgar escriptura pública
de compravenda en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del següent al de la
notificació d'aquesta adjudicació.
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Cinquè.- Advertir a l’adjudicatari que haurà de buidar i desocupar l’immoble abans del
31 de desembre del 2007; no obstant això, la Diputació de Barcelona hi tindrà accés a
partir de la notificació de l’adjudicació.
Sisè.- Autoritzar a l’I.lustríssim diputat delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local
Sr. Antoni Fogué i Moya per la signatura de l’escriptura pública de compravenda en
representació de la Diputació de Barcelona.
Setè.- Notificar els presents acords als licitadors que han pres part en el concurs de
referència.
Vuitè.- Disposar que les despeses derivades d’aquesta contractació es faran efectives
amb càrrec a la partida 22100 121D1 62200 del pressupost de l’exercici 2007.
El Ple, aprovà el present dictamen, 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, sent el resultat definitiu
de 40 vots a favor i 3 abstencions.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Servei de Vies Locals
16.- Dictamen de data 25 de juliol de 2007 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Barcelona , de la carretera BV-1800, del
p.k. 0,000 al final (p.k. 1,040).
Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Barcelona, segons
la petició formulada per Resolució de l’Alcaldia de data 23 de març de 2007, de la
carretera BV-1800, des del seu origen (p.k. 0,000) fins al final (p.k. 1,040), 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 de Barcelona, 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 de Barcelona els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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17.- Dictamen de data 24 de juliol de 2007 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Torrelavit, del tram de la carretera BV-2246,
del p.k. 6,550 al 7,650.
Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat, a l’Ajuntament de Torrelavit, del
tram de la carretera BV-2246, gestionada per la Diputació de Barcelona, que ha
resultat afectat per l’execució de les obres del “Projecte d’urbanització del carrer
Segismon Tomeu (travessera de la carretera BV-2246). T.m. Torrelavit”, situat entre
els seus p.k. 6.550 i 7,650, traspàs que s’efectuarà, en compliment de les clàusules del
conveni signat en data 18 de març de 2003 entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Torrelavit, respecte del referit tram de carretera, amb les
característiques tècniques descrites en la fitxa de dades geomètriques elaborada pel
Servei de Vies Locals, que es reprodueix a la part expositiva d’aquest Dictamen.
Segon.- Trametre el present expedient de traspàs a la Direcció General de Carreteres,
elevant la petició en aquest sentit formulada per l’Ajuntament de Torrelavit en acord
plenari adoptat en data 10 de novembre de 2003, als efectes de la seva resolució per
part de l’òrgan competent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, una vegada acomplerts els tràmits pertinents, d’acord amb
el procediment previst a l’article 38.1 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de
carreteres i l’article 173 del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret
293/2003, de 18 de novembre.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Torrelavit els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Oficina Tècnica de Turisme
18.- Dictamen de data 30 de juliol de 2007 que proposa aprovar un conveni entre
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, el Bisbat de Vic
i l’Associació Serra de Castelltallat amb l’objecte de desenvolupar el Protocol
General per a la instal·lació i la gestió d’un observatori astronòmic en la Serra de
Castelltallat del municipi de Sant Mateu de Bages.
Autoritzar la formalització d’un conveni, entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
de Sant Mateu de Bages, el Bisbat deVic i l’Associació Serra de Castelltallat amb
l’objecte de desenvolupar el Protocol General formalitzat en data 15 de desembre de
1999, per a la instal·lació i la gestió d’un observatori astronòmic en la Serra de
Castelltallat del municipi de Sant Mateu de Bages, amb una durada que fineix el 31 de
desembre de 2030 (durada prevista en el Protocol), d’acord amb la minuta que
s’adjunta a aquest Dictamen.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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Després de la lectura dels punts que integren l’ordre del dia, la Presidència anuncià
que per part del grup Popular s’havia presentat una Moció i al no formar part de l’ordre
del dia, calia en primer lloc votar la urgència de la mateixa. Votada la urgència es
procedí, per part del Secretari, a la lectura de la Moció que és del tenor següent:
“Xavier Garcia Albiol i Jordi Cornet i Serra, en la seva qualitat de Diputat-President i
Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular de Catalunya a la Diputació de
Barcelona, actuant en el seu nom i representació, per tal que sigui inclosa a l'ordre
del dia de la propera sessió ordinària de la Corporació, d'acord amb el que disposa
l'article 25 del Text Refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona
presenten la següent
Des de finals de l'any 2005, es venen produint a la xarxa de rodalies ferroviàries de
Catalunya, multitud d´incidències que han acabat tenint una greu repercussió sobre
la mobilitat de la ciutadania.
Són molts els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la nostra província que
diàriament usen el servei de rodalies de RENFE, per desplaçar-se al seu lloc de
treball, d'estudi o de residència, i que vénen patint les reiterades incidències.
No ha estat fins a aquest estiu que el Govern de l'Estat ha reconegut implícitament
les seves responsabilitats en el desastrós funcionament del servei de rodalies de
RENFE, amb la creació d'un Centre de Coordinació d'Operacions Ferroviàries.
Aquest ens té com a objectiu la coordinació i supervisió de les incidències en les
infrastructures ferroviàries de Catalunya, així com de l'arribada de l'AVE a
Barcelona i la millora del servei de rodalies de RENFE. Aquest centre, creat en ple
mes d'agost, es va formar inicialment per representants del Ministeri de Foment,
RENFE i ADIF, i va incorporar representants de la Generalitat de Catalunya, i de
l'Ajuntament de Barcelona, en una segona instància.
La multitud de incidències que està patint la xarxa ferroviària afecta de forma molt
intensa als ciutadans de la província de Barcelona, per la qual cosa estem
convençuts que és imprescindible que aquest Centre de Coordinació compti també
amb la representació dels ajuntaments barcelonins més afectats a més a més de
l'Ajuntament de Barcelona.
És per això, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya demana al Ple
de la Diputació de Barcelona l'adopció dels següents
ACORDS:
1.- Demanar al Ministeri de Foment la incorporació immediata dels municipis
barcelonins afectats directament per les obres d'arribada de l'AVE a Barcelona, en
el Centre de Coordinació d'Operacions Ferroviàries, creat el passat mes d'agost.
2.- Demanar al Ministeri de Foment la incorporació immediata de la Diputació de
Barcelona, com a representant i promotor dels interessos de la totalitat dels
municipis barcelonins afectats pel mal funcionament de rodalies de Renfe, en el
Centre de Coordinació d'Operacions Ferroviàries, creat el passat mes d'agost, atès
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el gran nombre de ciutadans i ciutadanes afectades per les nombrosos incidències
en el servei de rodalies de RENFE.
3.- Traslladar aquest acord al Delegat del Govern a Catalunya, al President del Govern
Espanyol, a la Ministra de Foment i al Secretari d'Estat d'Infrastructures Ferroviàries, al
President i al Conseller d'Obres Públiques i Política Territorial de la Generalitat de
Catalunya, així com als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Generals
(Congrés i Senat) i del Parlament de Catalunya.”

A continuació el Sr. President donà la paraula al portaveu del Grup Popular Sr.
Cornet per explicar que com ja van dir a l’anterior Ple, el seu grup creu que la
Diputació ha de liderar el govern local i la forma de liderar el govern local és intentar
solucionar els problemes que afecten a molts barcelonins de la província de
Barcelona, a molts ciutadans de diferents municipis davant de la disbauxa que s’està
generant amb el tema de Rodalies i amb el tema de les obres de l’AVE. Entenem,
continuà dient, que és molt important que la Diputació entri a formar part del Centre de
Coordinació d’Operacions Ferroviàries perquè és fonamental que defensi els
interessos dels ciutadans de la província de Barcelona i també els interessos dels
alcaldes que no tenen veu en aquest Centre i que els municipis afectats i els ciutadans
han de tenir, també, la veu de la Diputació i aquesta ha de liderar i garantir els serveis
d’altres administracions.
Tot seguit, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana, sol·licità la
paraula per manifestar en primer lloc que el Grup de Convergència i Unió donarà
suport a aquesta moció perquè probablement el que hauríem de desitjar és que
aquesta moció fos innecessària. Afegí que hi ha hagut un mal servei pel que fa als
serveis de Rodalies, una mala gestió també a l’entrada del Tren d’Alta Velocitat a
Barcelona i a molts dels municipis del seu trajecte i per tant, malauradament, la
presència de les administracions locals en aquest Centre de Coordinació d’Operacions
Ferroviàries es fa més necessària. Ja sigui a través de tots i cada un dels municipis, ja
sigui a través de la Diputació de Barcelona, hi hauria d’haver representació del món
local en aquest Centre Coordinador d’Operacions Ferroviàries perquè si no sembla
que les víctimes o els perjudicats per aquest desgavell siguin única i exclusivament els
ciutadans de Barcelona. Nosaltres donarem suport a aquesta moció tot desitjant que
no calgués haver fet un Centre de Coordinació d’Operacions Ferroviàries perquè
voldria dir que hi ha hagut un bon servei i hi ha hagut una bona gestió.
Després de la intervenció del Sr. Ciurana, va prendre la paraula el Sr. Fogué, en nom
dels grups polítics de l’equip de Govern, per expressar el rebuig a la moció
presentada pel grup del Partit Popular, per diverses raons. Una primera és el fet que
els municipis que estan afectats pels temes relacionats amb les obres de l’AVE o amb
la situació de Rodalies han establert relacions de tipus bilateral, amb el Ministeri o bé a
través de la pròpia empresa que és la gestora de totes les obres. Els ajuntaments
tenen sessions de treball i reunions, i estableixen els mecanismes de col·laboració i
coordinació. La nostra posició, continuà dient el Sr. Fogué, és contrària a la Moció en
la part dispositiva, en el sentit que estem fent i estem demanant al Ministeri que
incorpori en aquest Centre de Coordinació a tot un seguit de municipis, i els incorpori
perquè ho diu la Diputació i no per la voluntat dels municipis afectats. Crec que a qui li
correspon decidir si es vol incorporar o no incorporar a una Comissió, a un Centre, allà
on sigui és al municipi, l’alcalde, al govern, i no a la Diputació. També diu que
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s’incorpori la Diputació com a representant i promotor dels interessos de la totalitat
dels municipis barcelonins afectats i aquests ajuntaments no han delegat en la
Diputació la defensa dels seus interessos. Som una administració local de caràcter
intermedi, de segon nivell i que les nostres competències no cal que recordem quines
són. La nostra posició és rebutjar la moció per aquestes raons, i repetir que la nostra
funció, és donar suport, ajuda, cooperació en tots aquells temes que els ajuntaments
considerin oportuns.
Sol·licità la paraula el Sr. Cornet per posar de manifest que la Diputació de Barcelona
no ha ofert ajut als municipis, no ha estat a l’alçada de les circumstàncies perquè el
que havia hagut de fer és: “participar en la coordinación de la Administración Local con
la Comunidad Autónoma y el Estado”. La Diputació tindria que liderar la coordinació
amb tots aquests municipis i demanar als alcaldes si volien que la Diputació els ajudés
a defensar els interessos dels ciutadans i dels municipis de la província. Estem en una
Diputació que cada vegada més es veu que se centra o es dedica molt als temes que
vol l’equip de govern, però jo no em crec que a dia d’avui un alcalde que té la situació
que té, no estigui d’acord amb què hi hagi un Ens de coordinació que el que faci és
ajudar el seu poble i el seu municipi.
Tot seguit el Sr. President va fer us de la paraula per adreçar-se al Sr. Cornet i
manifestar que com a alcalde, li haig de dir que jo no necessito la Diputació per
defensar la meva ciutat, i està plenament afectada per les obres de l’AVE i suposo que
la resta d’alcaldes es consideren suficients per defensar les seves ciutats. Els alcaldes
el que poden tenir necessitat en un moment determinat és d’una ajuda, una
col·laboració i una cooperació, i qualsevol alcalde o alcaldessa sap que si la demana a
la Diputació de Barcelona sempre la tindrà.
El Sr. Cornet contestà a la Presidència dient-li que ara compren perquè la Diputació
no ha estat a l’alçada ja que el propi President ha dit que la Diputació no serveix per
defensar els interessos dels municipis de Barcelona quan tenen un problema com el
que estem tenint i ara més que mai, a Rodalies i amb les obres de l’AVE.
Per finalitzar, la Presidència manifestà que no continuaria el debat amb el Sr. Cornet i
donà l’ús de la paraula al Sr. Fogué que volgué puntualitzar que aquesta Diputació
lidera molts projectes, moltes propostes vinculades als municipis i les lidera enfront de,
i les està liderant, i les ha liderat, enfront del Ministeri d’Economia. Hi han ajuntaments
d’aquesta província que han reingressat en total més de sis milions d’euros com a
conseqüència d’aquestes intervencions des de la Diputació liderant la representació i
la defensa dels interessos dels ajuntaments implicats. La Diputació no ocupa l’espai
que no li pertoca i són els ajuntaments els que deleguen, demanen el suport a la
Diputació. La posició que hem manifestat com a Govern del no a la moció està prou
justificada i no es justifica, de cap manera, el que els ajuntaments es considerin
maltractats o no tractats bé per la Diputació sinó més bé al contrari, respectant la seva
autonomia i donant el màxim de suport.
El Ple, rebutjà la present Moció, per majoria absoluta, amb els vots contraris dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots favorables dels
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diputats assistents del grup de Convergència i Unió i d del grup del Partit Popular, sent
el resultat definitiu de 24 vots a contraris i 19 vots favorables.
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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