Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2007
A la ciutat de Barcelona, el dia 8 de novembre 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,
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran
Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern,
Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons,
Antoni Fogué Moya, Arnau Funes Romero, Antonio Gallego Burgos, Xavier García
Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García Lores, Carme García Suárez,
Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador,
Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep
Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, 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, Carles Ruiz Novella, 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.
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 4
d’octubre de 2007, 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 de l’Im. Sr. José
Vicente Muñoz Gómez.
Respecte a aquest primer punt de l’ordre del dia, el Sr. President va fer us de la
paraula per reconèixer i per agrair al senyor José Vicente Muñoz la tasca
desenvolupada durant dues legislatures en aquesta Diputació, en la que ha tingut una
àmplia participació en diferents àrees de gestió i en una molt concreta, que és la
Cultura Popular i Tradicional al propi temps que desitjar-li molta sort en la tasca que
continuarà desenvolupant en l’ajuntament d’Hospitalet i en l’Àrea Metropolitana
I el Ple en va restar assabentat.
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DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
2.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2007 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.
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 47 vots a favor i 4 abstencions.
3.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 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 d’Arenys de Munt,
en data 6 de setembre de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
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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.

II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
 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.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Taxa per llicències urbanístiques i taxa d’expedició de documents
 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 – Sancions diverses
 Notificar 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.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, mitjançant
aquest i anteriors acords plenaris, en el sentit que s’especifica seguidament:
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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.
4.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Begues, 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 Begues, en data
26 de setembre 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:
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ 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
pràctica 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.
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 Begues 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:
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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 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-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió i comprovació de les declaracions i 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 anterior.
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.
▪ Dicta 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 l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Notificació de les liquidacions.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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
pràctica 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 per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans. Taxa pel servei de clavegueram. Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local. Taxa per
entrada de vehicle a través de les voreres. Taxa per instal·lació de rètols, cartells o
anuncis en les façanes.
▪ 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.
VI – Contribucions especials
▪ 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 – Quotes d’urbanització liquidades per l’Ajuntament
▪ 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 – Delegar les facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament de
Begues, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores del municipis (Juntes de Compensació i Entitats
Urbanístiques de Conservació), un cop providenciat el constrenyiment per
l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedientes de devolució d’ingressos indeguts.
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▪
▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Altres ingressos de dret públic liquidats per l’Ajuntament de Begues: Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres; Contribució especial; Taxa per expedició de
documents administratius; Taxa per serveis urbanístics; Taxa per llicència d’obertura
d’establiments; taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; Taxa per
llicència d’autotaxi; Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions; Taxa per expedició i ús de
plaques, patents i distintius; Taxa per ocupació de sòl, subsòl i la volada de la via
pública; Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres; Taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques,
puntuals, estíntols, bastides i altres instal·lacions; Taxa per reserva de la via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena; Taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa; taxa per
instal·lació de quioscos a la via pública; taxa per parades, barraques, casetes, de
venda, espectacles i atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulats i rodatge de cinema; taxa per instal·lacions de portades, aparadors i vitrines i
la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local; taxa per entrada i utilització
de les instal·lacions esportives municipals i altres edificis; Taxa per prestació del servei
d’escola bressol; Taxa pel servei de recollida de gossos; Taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports; Taxa per gaudir
de llotges, entrada a espectacles i actes populars diversos; taxa per prestació de
serveis de la fira Expo Begues; Taxa per prestació de servei d’ensenyament del català;
Taxa pel servei de la Brigada Municipal per a l’ús del camió amb braç articulat; taxa pel
servei de menjador en el local de l’Aixopluc; Taxa per retirada de vehicles abandonats i
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública; Altres ingressos de dret
públic que l’Ajuntament de Begues pugui exigir.
▪
▪
▪
▪
▪

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.
5.- Dictamen de data 17 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles, 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 Cubelles, en dates
17 de setembre de 2007 i 15 d’octubre 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:
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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 els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – 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.
III – 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 i comprovació de les declaracions i 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.
IV – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
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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.
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.

V – Contribucions especials
 otificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Taxes de 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 els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxes de recollida d’escombraries
 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.
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VIII – Taxes per les entrades de vehicles a través de les voreres i de les reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena,
 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.
IX – 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 i per la prestació del servei de
telefonia mòbil















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.

X – 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 els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XI – Multes i sancions per infraccions d’ordenances i legislació vigents, derivades de la
potestat sancionadora d’aquest Ajuntament, urbanístiques, sanitàries, policia,
d’activitats, obres, així com qualsevol ingrés no descrit expressament en l’enumeració
anterior però susceptibles d’inclusió en alguns dels apartats.







Notificar 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 – Cànons
 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 – Delegació de la recaptació en executiva dels tributs següents:
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 Taxa per expedició de documents administratius.
 Taxa per llicències urbanístiques.
 Taxa reguladora de la intervenció ambiental de l’Administració municipal en
activitats i actuacions.
 Taxa de clavegueram.
 Taxa per inspecció de calderes de vapor, motor transformadors, ascensors,
muntacàrregues, i altres eines i instal·lacions anàlogues i d’establiments
industrials i comercials.
 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics.
 Taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals i altres
serveis anàlegs.
 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
 Taxa per l’atorgament de llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.
 Taxa per sobre ensenyaments especials, activitats culturals, lúdiques i anàlogues
en establiments municipals, entrades a museus i utilització d’edificis municipals.
 Taxa pel subministrament d’aigua.
 Taxa reguladora de la publicitat en els mitjans de comunicació municipals.
 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construccions, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.
 Taxa per assistència i estada en llars municipals d’infants.
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La delegació respecte els tributs anteriors comprendrà les formes següents:
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Cubelles 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.
6.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles, 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.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles en data
17 de setembre 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/ssa 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.
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i.
j.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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 Cubelles 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.
7.- Dictamen de data 15 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius, 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.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius, en
data 27 de setembre 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 - L’aprovació de baixes per crèdits, tant sigui per domicili desconegut, insolvència o
prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels quals la
Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació en via de
constrenyiment.
II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
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Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
VI – Taxa per llicències urbanístiques
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa pels drets de connexió d’escomeses d’aigua, col·locació i utilització de
comptadors i instal·lacions anàlogues
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Preu Públic per la prestació del servei de cursos per adults
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Preu públic per la prestació del servei de transport escolar
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Sancions diverses
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris de l’Ajuntament que, a aquests efectes,
s’hauran d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la
competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de
les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat
per l’òrgan municipal competent, excepte en les sancions diverses on les
funcions delegades s’iniciaran amb la recaptació voluntària.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- 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 Dosrius 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 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.
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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, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
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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, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs 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.

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 els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa per clavegueram.
Taxa per cementiri. Taxa per prestació del servei escola bressol. Taxa per prestació
dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i
instal·lacions. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. Taxa
per llicències urbanístiques. Taxa pels drets de connexió d’escomeses d’aigua,
col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
 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.
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 en cada terme municipal les referides empreses.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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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 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 – Preu públic per la prestació del servei de transport escolar
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recurs que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior.
X – Preu públic per la prestació del servei de cursos per a adults
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recurs que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior.
IX – Ingressos de les Entitats Urbanístiques col·laboradores que així ho hagin sol·licitat
a l’Ajuntament
 Notificació de les liquidacions practicades.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recurs que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior.
XII – 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.
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recurs que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior.
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recurs que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
8.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera, 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 Matadepera, en
data 26 de setembre 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:
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪
▪
▪

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafolls, 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 Palafolls, en data
28 de setembre 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 – Taxa per ocupació via pública i taxa del 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 els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Sancions diverses
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari.
▪ 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 Palafolls 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:
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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 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-rebuts 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.
Dicta 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 l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ 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.
VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries 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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

VII – Taxa per llicències urbanístiques
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa per obertura d’establiments
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Taxa per la prestació del servei d’intervenció integral de l’Administració municipal
en activitats
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Contribucions especials
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Taxa per cementiri municipal. Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries. Taxa per servei de llar d’infants. Taxa per ocupació via pública. Taxa
per mercat municipal. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves a
la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega.
▪ 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.
▪ 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 – 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 els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – 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 els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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10.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 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 Joan
Despí 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:
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 Joan Despí que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
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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 16 d’octubre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 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.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia, en data 25 de setembre 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 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ 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 – 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 d’exempcions i bonificacions.
▪ 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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris municipals que, a aquests efectes,
s’hauran d’entendre modificats, de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
a) En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la seva gestió,
l’abast d’aquesta delegació s’haurà d’entendre efectuada també a la concessió i
delegació d’exempcions i bonificacions.
b) En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels qual
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon .- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 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.
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▪
▪
▪
▪

Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – 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-rebuts 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.
▪ Dicta 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 l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
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▪
▪
▪
▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Taxes que es recapten per padró: Taxa per recollida d’escombraries; Taxa
d’eliminació i tractament de residus; Taxa per entrada de vehicles i Taxa d’exhibició de
rètols.
▪ 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.
▪ Dicta 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.
VI – Quotes urbanístiques derivades de qualsevol Projecte de Gestió Urbanística.
▪ 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 – Delegar en la Diputació de Barcelona les facultats que la legislació urbanística
atorga a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en via de constrenyiment, dels
ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques Col·laboradores d’aquest
municipi, un cop providenciat el constrenyiment 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.
VIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE
12.- Dictamen de data 8 de novembre de 2007 que proposa aprovar la nova
estructura organitzativa de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
Aprovar la nova estructura organitzativa de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball resultants, d’acord amb el
dictamen i annexos corresponents, aprovats per la Junta de Govern d’aqueix en sessió
de data 18 d’octubre de 2007, i que resten literalment reproduïts en aquesta resolució.
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 47 vots a favor i 4 abstencions.

ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL
Intervenció General
13.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2007 que proposa aprovar la derogació de
les ordenances, taxes i preus públics vigents a l’exercici de 2007 i aprovació de
les que regiran per a l’exercici de 2008 i següents.
Primer.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2008, l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials, vigent a l’exercici de
2007 i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents, l’ordenança pel
concepte esmentat, de conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del
15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2008, l’Ordenança fiscal reguladora
del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats econòmiques vigent a l’exercici
de 2007, i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents l’ordenança
fiscal pel concepte esmentat, de conformitat amb allò que disposa l’article 134 del
TRHL.
Tercer.- Suprimir i imposar taxes dels centres gestors de la Diputació, de conformitat
amb el detall següent :
1. Suprimir amb efectes del 1r de gener de 2008, les taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic provincial i derogar l’ordenança fiscal pel
concepte esmentat vigent a l’exercici de 2007 de conformitat amb allò que disposen
els articles 20.3, i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL, dels centres
gestors següents :
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Servei de Logística
Servei de Servei de Patrimoni i Contractació
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Servei d’Educació
Servei de Vies Locals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
2. Suprimir amb efectes del 1r de gener de 2008, les taxes per la prestació de serveis
públics o la realització d’activitats administratives de competència d’aquesta Diputació i
derogar l’ordenança fiscal pel concepte esmentat vigent a l’exercici de 2007 de
conformitat amb allò que disposen els articles 20.4 i 132, en relació amb els articles del
15 al 19 del TRHL, dels centres gestors següents:
Servei de Secretaria
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
Servei de Logística
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local
Gerència dels centres assistencials Dr. Emili Mira i López
Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Servei de Biblioteques
Servei d’Educació
Servei de Vies Locals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
3. Suprimir amb efectes del 1r de gener de 2008, les taxes que gestiona la Direcció
dels Serveis de Participació Ciutadana per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis públics o la realització
d’activitats administratives de competència d’aquesta Diputació i derogar l’ordenança
fiscal pels conceptes esmentats vigent a l’exercici de 2007 de conformitat amb allò que
disposen els articles 20.3, 20,4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL,
integrant la seva tarifa a l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres
gestors de la Diputació, Servei de Logística.
4. Suprimir amb efectes del 1r de gener de 2008, les taxes que gestiona la Direcció de
Comunicació, per la prestació dels serveis del Butlletí Oficial de la Província i derogar
l’ordenança fiscal pel concepte esmentat vigent a l’exercici de 2007 de conformitat
amb allò que disposen els articles 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19
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del TRHL, integrant la seva tarifa a l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels
centres gestors de la Diputació.
5. Imposar taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
provincial i per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats de
competència d’aquesta Diputació i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i
següents, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació
amb els articles del 15 al 19 del TRHL, l’ordenança fiscal pels conceptes esmentats
dels centres gestors següents:
Direcció de Comunicació
Servei de Secretaria
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
Servei de Logística
Servei de Patrimoni i Contractació
Servei de Vies Locals
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local
Gerència dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López
Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Servei de Biblioteques
Servei d’Educació
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
Quart.- Suprimir amb efectes del 1r de gener de 2008, les taxes que gestiona
l’Organisme autònom Institut del Teatre per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis públics o la realització
d’activitats administratives de competència d’aquesta Diputació i derogar la seva
Ordenança fiscal pels conceptes esmentats vigent a l’exercici de 2007, de conformitat
amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132 , en relació amb els articles del 15
al 19 del TRHL i imposar taxes i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i
següents l’ordenança fiscal pels conceptes esmentats.
Cinquè.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2008, l’Ordenança fiscal general de
Contribucions Especials vigent a l’exercici de 2007 per la realització d’obres públiques
o per l’establiment i ampliació de serveis públics de caràcter provincial, de conformitat
amb allò que disposen els articles del 28 al 37 i 133, en relació amb els articles del 15
al 19 del TRHL.
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Sisè.- Suprimir i establir preus públics dels centres gestors i organisme autònom de la
Diputació de conformitat amb el detall següent
1. Suprimir amb efectes del 1r. de gener de 2008, els preus públics per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de competència d’aquesta Diputació i derogar
l’ordenança general reguladora dels preus públics vigent a l’exercici de 2007, de
conformitat amb allò que disposa l’article 41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i establir i fixar preus
públics i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents l’ordenança
reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la
Diputació per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
provincial dels centres gestors i organisme autònom següents:
Direcció de Comunicació
Servei de Logística
Servei d’Esports
Gerència centres assistencials Dr. Emili Mira i López
Servei d’Acció Social
Oficina de Suport Intern de l’Àrea de Benestar Social
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Servei d’Educació
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Servei de Medi Ambient
Oficina de Promoció Turística
Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
Organisme autònom Institut del Teatre
2. Suprimir amb efectes del 1r de gener de 2008, els preus públics de la Direcció de
Serveis de Participació Ciutadana vigents a l’exercici de 2007, per la prestació de
serveis i la realització d’activitats de competència d’aquesta Diputació, de conformitat
amb allò que disposa l’article 41 al 47 i 148 del TRHL, integrant la seva tarifa a
l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació, Servei
de Logística.
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de trenta dies
a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Vuitè.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.

34

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Novè.- Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Desè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les ordenances.
Onzè.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article
65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, els acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances.
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 i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió, sent el resultat
definitiu de 30 vots a favor i 21 abstencions.
14.- Dictamen de data 26 d’octubre de 2007 que proposa donar compte de
l’informe de l’estat d’execució dels Pressupostos de la Corporació i els seus
organismes autònoms a 30 de setembre de 2007.
Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la Intervenció
General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a l’estat
d’execució pressupostari i no pressupostari de la Corporació i dels seus organismes
autònoms, a la data de 30 de setembre d’enguany, segons els estats que
s’acompanyen al present dictamen.
El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana volgué cridar l’atenció en
el fet de que a trenta de setembre estem a un 49,20 % d’execució, d’un pressupost
amb crèdits inicials de sis-cents vuitanta milions d’euros que es va acabar a nou-cents
noranta-nou milions d’euros. Sembla que és una quantitat prou per cridar l’atenció i
perquè una vegada més els hi diguem que, acceptant totes les consideracions que ens
vulguin fer sobre els ritmes dels ajuntaments, els ritmes de la Diputació, etcètera,
estem segurs que hi ha d’haver una manera més racional d’organitzar aquesta qüestió
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Servei de Programació
15.- Dictàmens de dates 29 d’octubre (15.1), 18 d’octubre (15.2) i 30 d’octubre
(15.3) de 2007 que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2007.
El portaveu del grup polític de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula
per explicar el vot contrari respecte a aquest punt. Començà dient que hi ha un punt
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que a nosaltres ens sembla especialment greu, més i quan, després de l’explicació
que se’ns va donar en la seu del Consorci de Comunicació Local, amb aquesta
modificació de crèdit es destinen 317.000 euros al Consorci per tapar un forat d’una
mala previsió dels ingressos publicitaris de COM- Radio. Entenem que no forma part
de les prioritats, d’aquesta Casa, havent-hi tantes necessitats dels municipis de la
demarcació.
El portaveu del grup Popular Sr. Cornet manifestà que també votaran en contra atès
que encara que la despesa sigui per el Consorci de Comunicació Local, va destinada a
la COM-Radio, un mitjà de comunicació local que podria prescindir-se d’ell a efectes
de millorar o liberalitzar el sector.
A continuació va fer us de la paraula el Diputat Sr. Fogué per manifestar que es tracta
d’una modificació de crèdit per un import de 6.916.784 euros i, en tot cas, matisar que
aquests 317.000 euros, tal com es va comentar en el Consorci de Comunicació Local,
no és perquè hi hagi una despesa més gran de la prevista i pressupostada sinó en tot
cas un descens o una previsió, en el tema de publicitat, no aconseguida amb els
ingressos previstos. En tot cas això també és coherent amb l’esforç que estem fent de
què el Consorci de Comunicació Local, i per tant el seu instrument, que és la COM,
cada cop sigui més servei públic i, per tant, com a més servei públic, la seva dotació
pressupostària, els seus ingressos vénen més a partir dels ingressos públics que no
pas dels ingressos publicitaris.

15.1.- Modificació de crèdit núm. 22/2007
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 22/2007 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 deu milions set-cents quaranta-vuit mil
quatre-cents vuit euros amb vint-i-sis cèntims (10.748.408,26) €, amb el detall que es
recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Exposar al públic 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.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
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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 i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots contraris dels
diputats assistents del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió, sent el
resultat definitiu de 30 vots a favor i 21 vots en contra.

15.2 Modificació 5/2007 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2007
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2007 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2007, per
un import de dos milions cinc-cents quaranta mil (2.540.000) €, que es tramita
mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el
detall següent:
Suplements de crèdit
Partida de despeses
Concepte
12111
16000
20600
21200
22706
62200
62300
62500

Descripció

Consignació actual
EUR
retribucions
3.450.000,00

Modificació
proposada EUR
200.000,00

Consignació
resultant EUR
3.650.000,00

4.570.000,00
659.122,72

100.000,00
130.000,00

4.670.000,00
789.122,72

250.316,13
661.068,82
6.000.000,00

400.000,00
200.000,00
1.000.000,00

650.316,13
861.068,82
7.000.000,00

25.688,60
119.592,60

450.000,00
60.000,00
2.540.000,00

475.688,60
179.592,60

Altres
funcionaris
Seguretat social
Lloguers
d’equips
informàtics
Manteniment d’edificis
Estudis i treballs tècnics
Edificis
i
altres
construccions
Maquinaria, instal·lacions
Mobiliari
Total

Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció

Consignació actual
EUR
Aplicació de romanent de
702.000,00
tresoreria per finançar
suplements de crèdit
Total

Modificació
proposada EUR
2.540.000,00

Consignació
resultant EUR
3.242.000,00

2.540.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
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Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració
Estatal i Autonòmica.
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 i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots contraris dels
diputats assistents del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió, sent el
resultat definitiu de 30 vots a favor i 21 vots en contra.

15.3.- Modificació 16/2007 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 16/2007 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2007, per un import total de
quatre-cents vuitanta-nou mil setanta-tres euros amb noranta cèntims (489.073,90) €,
que es tramita mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de
tresoreria, amb el detall següent:

Suplement de crèdit
Concepte
12000
12001
12002

Descripció
Retribucions bàsiques
personal
funcionari
carrera
Retribucions bàsiques
personal funcionari
Retribucions bàsiques
personal funcionari
Total

Consignació
actual
EUR
1.493.710,00

Modificació
proposada
163.025,00

Consignació
resultant
EUR
1.656.735,00

474.010,00

163.025,00

637.035,00

56.130,00

163.023,90

219.153,90

489.073,90

Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció

Consignació
actual
EUR
---Aplicació de romanent
de
tresoreria
per
finançar suplements de
crèdit
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489.073,90
Segon.- Anotar a les partides del pressupost d’ingressos 87001 “Aplicació per al
finançament de suplements de crèdit” l’import de quatre-cents vuitanta-nou mil setantatres euros amb noranta cèntims (489.073,90) €.
Tercer.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració
Estatal i Autonòmica.
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 i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots contraris dels
diputats assistents del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió, sent el
resultat definitiu de 30 vots a favor i 21 vots en contra.

ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
16.- Dictamen de data 4 de setembre de 2007 que proposa adjudicar, mitjançant
procediment negociat, el contracte de concessió administrativa per a gestionar
l’equipament d’ús públic de la finca Mas Joan – El Polell, al Sr. P.N.M.
Primer.- Declarar vàlid l’acte de licitació per a la contractació, mitjançant procediment
negociat, de la concessió administrativa per a gestionar la finca MasJoan-el Polell,
propietat de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del Parc Natural del Montseny.
Segon.- Adjudicar l’esmentat contracte de concessió administrativa al Sr. P.N.M.,
domiciliat a XXX, XXX, i amb D.N.I. núm. XXX, de conformitat amb l’informe tècnic
emès.
Tercer.- Fixar les millores voluntàries presentades per l’adjudicatari per a la prestació
del servei i consistents en: Incorporar millores en la qualitat i adequació de
l’avantprojecte tècnic, amb una inversió econòmica total de 104.000 € i en una millora
econòmica del preu anual tipus de licitació, amb una quantitat anyal de 660,00 € que el
concessionari haurà d'invertir directament en l'equipament en conceptes acordats
prèviament amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, una vegada iniciada l’activitat i
posat en marxa l’equipament, havent de justificar-la abans del 31 de desembre de l'any
en curs.
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Quart.- Fixar com a durada de la concessió administrativa un període de 20 anys a
comptar des de la signatura del contracte. Podent prorrogar-se de forma expressa,
fins a un màxim de dos períodes de cinc anys, si cap de les dues parts no ho denúncia
de manera expressa amb una antelació mínima de sis mesos.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a l’adjudicatària per tal que en el termini de 15
dies hàbils a partir de l’endemà d’haver rebut la present notificació, constitueixi fiança
definitiva, d’import 3.000 €, en la Dipositaria de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- Tanmateix comunicar a l’adjudicatària que en el termini de 30 dies naturals
comptats a partir de l’endemà d’haver rebut la present notificació, haurà de concórrer a
formalitzar el contracte en document administratiu, en el benentès que prèviament
haurà d’haver acreditat la constitució de la fiança definitiva d’import 3.000 €.
Setè.- Fixar com a cànon anual la quantitat de 660.- euros. Aquesta quantitat, el
concessionari l’haurà d'invertir directament en l'equipament en els conceptes acordats
prèviament amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, tot d'acord amb la clàusula 2e)
del Plec d'explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques, és a dir,
un cop iniciada l’activitat d’explotació de l’equipament.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Servei de Dinamització del Teixit Productiu Local
17.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2007 que proposa l’aprovació de l’adhesió
al document anomenat “Petició per a una qualitat certificada. Transparència,
traçabilitat, composició i origen dels productes dels sectors tèxtil, confecció,
cuir i calçat (TCC)”, aprovat pel Comitè Executiu de l’Associació de
Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), reunit a Brussel·les el 18 de setembre de
2007
Primer.- Aprovar l’adhesió al document anomenat “Petició per a una qualitat
certificada. Transparència, traçabilitat, composició i origen dels productes dels sectors
tèxtil, confecció, cuir i calçat (TCC)”, que s’adjunta, aprovat pel Comitè Executiu de
l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), reunit a Brussel·les el 18 de
setembre de 2007.
Segon.- Notificar aquests acords a l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees
(ACTE).
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE COMERÇ
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Xarxa de Mercats Municipals
18.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2007 que proposa aprovar inicialment
l’extinció de l’organització especial desconcentrada “Xarxa de Mercats
Municipals”
Primer.- Aprovar inicialment l’extinció de l’organització especial desconcentrada
“Xarxa de Mercats Municipals”, així com la derogació del reglament que la regula,
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona i publicat al BOPB núm. 96, de 22.4.2005.
La seva extinció no comporta el cessament en el desenvolupament de les activitats
que venien portant a terme, les quals continuaran essent exercides per la pròpia
organització ordinària de la Diputació de Barcelona, a través de la seva Àrea de
Comerç.
Segon.- Sotmetre aquests acords a informació pública, per un termini de trenta dies
hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació, amb una referència al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, per a l’examen i la presentació d’al·legacions i
suggeriments.
Cas que no se’n presentin, els precedents acords s’entendran definitivament aprovats i
produiran els seus efectes a partir del 31 de desembre de 2007.
Tercer.- Fer pública l’extinció de l’organització especial desconcentrada “Xarxa de
Mercats Municipals”, un cop hagi esdevingut definitiva, mitjançant la inserció de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Un cop verificada l’extinció definitiva de l’organització i la derogació del seu
reglament, els esments incorporats a convenis i actes relatius a la Xarxa de Mercats
Municipals s’entendran efectuats a la pròpia organització ordinària i estructura interna
de la Diputació de Barcelona.
El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana manifestà, respecte a
aquest punt, que no és precisament una trajectòria exemplar el fet de crear
organismes i descrear-los en tant poc temps com ha estat la Xarxa de Mercats
Municipals i no ens sembla oportú aquesta excessiva volatilitat dels organismes que va
creant aquesta Corporació
Tot seguit sol·licità l’ús de la paraula el Diputat Sr. Florensa per manifestar que el que
es fa és actualitzar les estructures de l’Àrea de Comerç, i en aquest cas de la Xarxa de
Mercats, que tenia una figura jurídica estranya, ja que era un òrgan especial
descentralitzat i el que es fa és adequar, també, l’estructura de la Xarxa de Mercats a
l’estructura que tenen els departaments habituals de la Casa. Fins ara la Xarxa de
Mercats es limitava a ser una xarxa on s’adherien, una sèrie d’ajuntaments i ara serà
un òrgan que oferirà també serveis a aquests ajuntaments.
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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 i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió, sent el resultat
definitiu de 30 vots a favor i 21 abstencions.
MOCIONS
En arribar al punt 19 de l’ordre del dia, el Secretari destacà que hi ha dues mocions
diferenciades; una que presenta el grup polític de Convergència i Unió i una altre que
presenta el grup Popular.
19.1.- Moció que presenta el grup polític de Convergència i Unió que proposa
sol·licitar la dimissió de la Ministra de Foment i del Secretari d’Estat
d’Infraestructures en relació a les incidències en la construcció de la línia del
TGV i l’afectació de diverses línies de Rodalies i dels Ferrocarrils de la
Generalitat.
I.

II.

Atesa la situació d’incidències que s’ha produït al llarg dels darrers mesos
en la construcció de la línia del TGV a la seva arribada a Barcelona i que ha
repercutit de manera directa en el servei de Rodalies.
Atès que totes les mesures extraordinàries per pal·liar els problemes dels
serveis ferroviaris s’han mostrat ineficients i que les respostes donades des
del Ministeri de Foment o mitjançant la Secretaria d’Estat d’Infraestructures
han resultat clarament ineficaces.

III.

Atesos els fets esdevinguts la darrera setmana i que han provocat
l’afectació de diverses línies de Rodalies i dels Ferrocarrils de la
Generalitat, afectant fins a 160.000 usuaris.

IV.

Atès que la desconfiança dels ciutadans envers les obres públiques ha
crescut a causa d’aquestes negligències.

Per això, i fent us del que disposa el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
es formula la següent
PROPOSICIÓ
La Diputació de Barcelona acorda
1. Sol·licitar la dimissió de la Ministra de Foment, Magdalena Alvarez, i del
Secretari d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlan, per la seva evident
incapacitat per prevenir els conflictes i gestionar les afectacions.
2. Que en el termini més breu possible es presenti un pla que garanteixi la
seguretat, la plena mobilitat i l’eficiència dels serveis públics de transport de les
presents obres i de les de la futura connexió amb França.”
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19.2.- Moció que presenta el grup polític del Partit Popular que proposa reprovar
les actuacions de la Ministra de Foment i del Secretari d’Estat d’Infraestructures
en relació a les incidències en la construcció de la línia del TGV i l’afectació de
diverses línies de Rodalies i dels Ferrocarrils de la Generalitat i instar el
President del Govern espanyol al cessament immediat tant de la Ministra de
Fomento com del Secretario de Estado de Infraestructuras
“Xavier Garcia Albiol i Jordi Cornet i Serra, en la seva qualitat de President i Portaveu
del Grup Polític del Partit Popular de Catalunya a la Diputació de Barcelona, actuant
en el seu nom i representació, manifesten:
Desprès de dos anys i mig de retards i de constants i injustificades aturades, finalment
s’ha produït el col·lapse del servei de rodalies, amb el tall de les línies, i el
reconeixement de la impossibilitat de complir els terminis previstos d’arribada de l’AVE
a Barcelona.
Atès que l’arribada de l’AVE és una exigència unànime dels barcelonins, que ja varen
ser discriminats al 1992, quan el Govern socialista va preferir portar primer l’AVE a
Sevilla.
Atès que el bloqueig total de les rodalies representa un gravíssim perjudici pels
catalans que viuen i treballen a la regió metropolitana.
Atès la voluntat del President del Govern espanyol per mantenir al pitjor equip
ministerial de la història de les obres públiques a la democràcia espanyola.
Atès que el Govern central vol fer una inauguració provisional de l’AVE fins el Prat de
Llobregat, només per fer-se la foto electoral.
Els Diputats del Grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona que subscriuen, de
conformitat amb allò que disposen els articles 25 del Reglament Orgànic de la
Diputació de 2003 i 106 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, presenta, per tal que sigui incorporada
a l’Ordre del Dia del Ple, en la propera sessió plenària i sotmesa a debat i votació, la
següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Reprovar les actuacions tant de la Ministra de Fomento com del Secretario de Estado
de Infraestructuras, en relació a la gestió de les incidències, retards i talls del servei de
Rodalies de la ciutat de Barcelona, així com la insuficiència i precarietat de les
mesures correctores i pal·liatives adoptades envers aquesta problemàtica, i la
manifesta incapacitat per a resoldre-la.
Instar el President del Govern espanyol al cessament immediat tant de la Ministra de
Fomento com del Secretario de Estado de Infraestructuras.”
Després de la lectura de les Mocions, la Presidència donà l’ús de la paraula al
portaveu de Convergència i Unió Sr. Ciurana per defensar la Moció presentada pel
seu grup. En primer lloc manifestà que en properes ocasions o situacions similars cada
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moció fos un punt de l’ordre del dia separat i continuà dient que sobre el funcionament
de Rodalies, tots són perfectament conscients de la situació en la que es troben
centenars de milers de ciutadans de la demarcació respecte a aquesta qüestió i molts
de vostès són alcaldes afectats pel desgavell en el funcionament i per la mala gestió
de l’obra pública.
Demanem, afegí, amb aquesta moció dues coses: una, entenem que aquells que ens
han portat a aquesta situació no estan capacitats, ja sigui per una qüestió d’incapacitat
professional, política o, fins i tot, des del punt de vista de la confiança dels ciutadans,
per tirar endavant i per resoldre i gestionar aquests conflictes i per tant demanem tant
la dimissió de la Ministra com la del Secretari d’Estat d’Infraestructures i, en segon lloc,
considerem que el que cal garantir en tot cas i en tot moment és la seguretat dels
usuaris i la plena mobilitat i eficiència dels serveis públics. Aquest és l’objectiu
d’aquesta proposta i entenem que la Diputació de Barcelona s’hauria de pronunciar al
respecte.
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al Portaveu del grup Popular Sr.
Cornet per manifestar que van presentar una proposta d’acord semblant a l’anterior
Junta de Portaveus perquè enteníem que el tema de Rodalies i la situació que ens
comportava tenia prioritats importants i el que havien d’intentar entre tots era
solucionar el problema. La realitat és que des de que vàrem presentar la proposta a la
Junta de Portaveus i el que ha passat avui és que hem tingut, efectivament, dotze
esvorancs i que Rodalies ha hagut de deixar de funcionar i això ja és molt greu, ja que
afecta a cent seixanta mil ciutadans de l’Àrea Metropolitana, i afecta sobretot la
Diputació de Barcelona. Nosaltres entenem que, aquí, és on defensem els interessos
dels municipis, que els ciutadans vegin que els representants dels municipis poden
realment demostrar que el que fan és defensar els ciutadans de Catalunya i els
ciutadans de l’Àrea Metropolitana. I és aquest el motiu pel qual nosaltres no demanem
la dimissió de la ministra perquè és evident que la seva capacitat i voluntat de dimitir
és tan minsa com la de rectificar, però sí que demanem la reprovació de la mateixa
així com totes les gestions paliatives que s’han fet i sobretot que el President del
Govern, que és el responsable final d’aquest tema, cessi immediatament la ministra i el
secretari d’Estat.
A continuació, la Presidència donà la paraula al Vicepresident tercer i portaveu del
grup d’Esquerra Republicana Sr. Vives, el qual volgué precisar que el seu grup ja ha
manifestat en alguna ocasió que no és la Diputació qui hauria d’atendre aquestes
coses. Pensem, continuà dient, que hi ha uns alcaldes que saben fer la seva feina, hi
ha altres institucions que fan la seva, en tot cas, això no ha de ser motiu per
abstraure’s d’aquest debat que és important i que a tots ens afecta, i en aquest sentit,
dir que Esquerra ja ha demanat la dimissió de la ministra en el lloc on pertoca fer-ho,
que és al Congrés dels Diputats concretament, i per tant ens sembla que és allà on
hauríem de remetre’ns. Malgrat tot, afegí, jo puc estar d’acord, en bona part, amb el
que defensa el senyor Ciurana, però en el que no estem gens d’acord és amb no
reconèixer la feina que, en aquests moments, està fent el Govern de Catalunya per
pal·liar una situació de la qual no n’és pas responsable. Dit això, i respecte a la moció
que ha presentat el Partit Popular, evidentment no la votarem a favor perquè fa una
mena d’al·legat que ve a dir alguna cosa així com “el pitjor Govern o la pitjor formació
governamental que ha tingut mai el Govern d’Espanya”. Em sembla que el Partit
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Popular no és precisament el millor partit per pontificar sobre quin ha estat el pitjor
Govern d’Espanya.
Per finalitzar en la seva intervenció afegí que per justificar en certa manera l’abstenció
que faré a la proposta de Convergència i Unió, de dir que, tota vegada que consta que,
en aquest moment, el Parlament de Catalunya està en ple debat d’aquesta qüestió ,
m’agradaria conèixer com es posicionen els Grups en el Parlament per posicionar-nos
posteriorment en aquesta Casa.
Tot seguit, la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds, Sr. Funes per posicionar-se respecte de les Mocions presentades.
Començà la seva intervenció dient que en aquests moments sí que hi ha una situació
d’excepcionalitat i, per tant, es justifica que avui estiguem amb aquest debat sobre la
taula, però també creiem que és molt excepcional i que per tant no hauria de ser el
tipus de temes habituals amb els quals ens trobéssim en aquest Ple.
Estem parlant d’una insuficient inversió de l’Estat en les infraestructures d’aquest país,
i especialment en les estructures ferroviàries i m’hauran d’acceptar que en tot cas els
dos Grups que presenten les mocions tenen percentatges diferents però són
corresponsables del fet d’aquests vint-i-cinc anys de manca d’inversió.
El nostre Grup al Congrés dels Diputats ha presentat esmenes contínuament perquè
s’incrementessin els Pressupostos de l’Estat per poder fer la inversió en Rodalies que
calia. No se’ns va fer cas. Ens vam quedar bastant sols en aquest plantejament i ara
ens hem trobat amb aquesta situació.
Pel que fa a les obres de l’AVE, no s’estan executant amb la qualitat i amb la seguretat
que caldria. Estem parlant d’esvorancs, d’esquerdes, d’un seguit de dificultats que
suposen que els ciutadans i ciutadanes no poden fer servir el transport públic que
abans feien servir, especialment Rodalies i Ferrocarrils. Tampoc hem d’oblidar que la
manca de seguretat en les obres ha fet que dotze persones hagin mort. Cap de les
dues mocions diu que ja han mort dotze treballadors en les obres de l’AVE. Per tant,
creiem que en tot cas el debat ha d’anar molt més enllà del que s’està situant i el que
farem serà esperar que se situï el debat i que es posicioni el Parlament de Catalunya
al respecte i a partir d’aquí en les corporacions locals, en la pròpia Diputació, també
anirem situant la nostra posició.
Considerem que la moció de Convergència és ampliable, és millorable, en tot cas, no
la votarem en contra sinó que farem una abstenció amb la voluntat de seguir
treballant-hi i farem un vot negatiu a la moció que ens presenta el Grup del Partit
Popular.
A continuació va prendre la paraula el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria per
manifestar, en primer lloc, una certa sorpresa pel canvi d’orientació que s’està produint
en alguns Grups Polítics en relació a aquesta Casa que està acostumada a tenir una
visió del món local, de servei al món local, de no fer-se caixa de ressonància d’altres
problemes. Durant molts anys, aquesta Casa no ha tingut mocions d’aquest tipus,
manés qui manés, en el context estatal o en el context català i penso que estem
assentant un precedent legítim, però que no encaixa en l’esperit i la tradició de la
Diputació i si fem una reflexió seriosa, no ens toca definir-nos sobre aquests temes.
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Ja parlarà el Parlament, hem callat fins i tot en temes que sí que ens afectaven com
eren els temes de la divisió territorial i són els nostres òrgans de govern, la Generalitat,
en aquest cas, qui ha de manifestar les preocupacions en temes com els que ara ens
ocupa a través d’aquestes mocions.
Em sorprèn una mica que Convergència descobreixi ara el paper de la Diputació com
a representant del territori i no puc dir el mateix del Partit Popular perquè sempre han
tingut una certa tradició de suport a les Diputacions. Tenim un paper relatiu de
representació del territori, però som servidors del territori, al qual representem. Amb tot
això, no em vull sostreure a una cosa que és evident: ni aquest Portaveu ni el Grup
Socialista defensaran, en aquests moments, la situació actual que s’ha produït en el
tema de Rodalies.
La crítica i els errors estan assumits i no només assumits sinó, fins i tot en algun cas
per part nostra com a socialistes, explicitats per representants nostres i d’alt nivell. En
aquests moments, si alguna cosa ens ha de preocupar són els temes de seguretat
incloent-hi no només els ciutadans sinó també els que estan treballant.
Poques vegades, afegí el Sr. Labòria, un President del Govern ha reconegut
públicament tan clarament els seus errors en un tema i ha demanat perdó a la
ciutadania, no només a través dels micròfons sinó fins i tot a través de la lletra escrita;
no hi ha precedents i a vegades, també, jo diria que si féssim un cert procés
d’autoreflexió tots plegats potser també seria bo i seria més creïble algunes posicions
polítiques si algú fes un petit “mea culpa” o el seu gran “mea culpa” en tot el procés del
que ha passat amb el tema de l’AVE. Per tant, vostès entendran que nosaltres no
votarem a favor d’aquesta moció, no per unes raons partidistes sinó perquè ens
sembla que no és oportuna a la Diputació, no volem entrar en aquesta línia i l’evitarem
fins i tot quan algun tema teòricament vagi a favor de tesis polítiques nostres i que,
realment, demanant dimissions no es resolen les coses i en aquest cas concret, fins i
tot, no tindrà una utilitat. Si el Grup Socialista estigués convençut que l’endemà de la
dimissió d’una ministra quedaria resolt tot el problema que en aquests moments tenim
sobre la taula, dimitiria la ministra.
Sol·licità la paraula el Sr. Ciurana per contestar al Sr. Labòria dient-li que ha començat
la seva intervenció que ha semblat que era el Mantenidor dels Jocs Florals, és a dir,
amb una actitud absolutament conservadora.
Les institucions serveixen perquè es vagin adaptant cadascuna als temps actuals i per
servir des del punt de vista polític i administratiu als ciutadans de la seva demarcació.
Els seus arguments, afegí adreçant-se al Sr. Labòria, estarien bé si el vot del seu Grup
fos diferent en altres àmbits, al Parlament de Catalunya, al Congrés Espanyol, si qui
defensés la cara de la ministra no fos una diputada del PSC, els seus arguments
podrien ser vàlids però tenen una posició política en altres llocs exactament igual que
la que tenen aquí.
La dimissió, d’acord que no soluciona el problema, però de produir-se, començaria a
solucionar-lo. No han entès que el que hi ha, a part d’una mala gestió, és una profunda
crisi de confiança en les institucions i la profunda crisi de confiança és evident que no
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la poden remuntar aquells mateixos que l’han ocasionat; i aquí és on vostès es neguen
a veure-ho o obeeixen altres interessos més de partit que no pas el que nosaltres
considerem que hauria de ser l’interès general. Per tant no ens ha sorprès gens la
seva posició a aquesta qüestió.
Pel que fa al Grup d’Esquerra Republicana i al Grup d’Iniciativa, potser que fins que
finalitzi aquesta supeditació al debat del Parlament de Catalunya no prendran cap
posició però com que el senyor Funes ha dit que la nostra moció era ampliable el que li
plantejo és que, si les esmenes que ens ha presentat encara les manté, nosaltres
estem d’acord en acceptar-les i en incorporar-les, i si vol, n’hi posem una més que faci
referència a la seguretat laboral dels treballadors.
En aquest punt la Presidència manifestà que es votaria el text de la Moció que figura
a l’ordre del dia.
Tot seguit, el Sr. Ciurana manifestà que el Sr. Funes ens ha presentat unes esmenes
a la moció, en la seva intervenció ha dit que era ampliable i jo el que estic dient es que,
si les esmenes que ens han presentat les manté, nosaltres les acceptem i que si vol,
inclouríem el tema de la seguretat laboral.
Entenc, acabà dient, que aquest és un procediment perfectament possible, viable i
reglamentari, que les esmenes les poden discutir “in voce” aquí en el Plenari i per tant
aquesta és la nostra posició, i avançar el sentit de vot positiu a la proposta del Partit
Popular.
Novament la Presidència comunicà al Sr. Ciurana que el text que es sotmetrà a
votació serà el de la Moció presentada i no cap esmena que es proposa incorporar, en
el ben entès que en la propera sessió plenària es poden presentar les mocions que
consideri convenient.
El Sr. Ciurana insistí en que es podien presentar esmenes reglamentàriament, però la
Presidència li contestà que no s’havien presentat esmenes encara que ell interpreti i
arribi a la conclusió que el Sr. Funes els hi està presentant.
Novament insistí el Sr. Ciurana i la Presidència donà la paraula al portaveu del grup
d’Iniciativa per Catalunya Verds, Sr. Funes, el qual continuant amb el tema,
manifestà que en la seva intervenció no havia mantingut les esmenes que li va fer
arribar en el seu moment al grup de Convergència i Unió, i per tant les esmenes no
existeixen en el ben entès que no les ha plantejat en aquesta sessió i en conseqüència
no les mantenia. Afegí que al llarg del mes, fins a la propera sessió plenària es poden
continuar les converses i si les suggerències plantejades anteriorment poden ser
recollides, mantindrien la idea de presentar una Moció que reculli les esmenes
proposades.
A continuació sol·licità la paraula el portaveu del grup polític del Partit Popular, Sr.
Cornet per manifestar que accepta l’esmena del portaveu d’Esquerra Republicana,
que manifesta el seu desacord amb la Moció del grup Popular en qualificar a l’actual
Govern Central com el pitjor que ha tingut Espanya i proposa al grup d’Esquerra
Republicana que si amb aquesta acceptació es podria aconseguir un consens.
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El Vicepresident tercer i portaveu del grup d’Esquerra Republicana Sr. Vives
contestà al Sr. Cornet dient-li que el fet d’acceptar aquesta esmena suposo que
implicaria que el Partit Popular reconeix que, quan parlem del pitjor equip ministerial de
la història, ells hi tenen quelcom a veure, però ni així em faria canviar l’opinió al
respecte.
Novament sol·licità la paraula el portaveu del grup del Partit Popular Sr. Cornet per
contestar als portaveus dels diferents grups polítics. Adreçant-se al Sr. Labòria,
manifestà el Sr. Cornet, que el que no pot dir és que no voten, no per motius
partidistes sinó per motius de la institució. El Partit Popular s’ha proposat mobilitzar,
motivar, modernitzar, dinamitzar aquesta Diputació i en aquesta línia estem i ara
resultarà que aquest Grup serà el més progressista de tota la Diputació. El que hem de
fer és demostrar a la ciutadania que els interessos partidistes, legítims però partidistes,
han de deixar-se de costat i que els polítics defensem els ciutadans, i avui el Grup
Socialista no recolza una dimissió que és bàsica perquè les coses canviïn. Vostès han
d’aconseguir que la ministra i el secretari d’Estat siguin candidats d’Osca i de Màlaga,
però això és un problema del PSOE i del PSC però no és un problema de Catalunya ni
és un problema de la província de Barcelona i vostès van dient que s’arreglaran les
coses i cada vegada van pitjor, és difícil ja que estigui pitjor Rodalies i per això haurien
de ser molt més responsables.
Respecte a Esquerra Republicana, afegí el Sr. Cornet, és evident que el paper que
tenen és molt complicat, molt indefensable per no dir altres paraules, el que hauria de
fer, és demostrar als ciutadans que el seu govern serveix per canviar les coses i no per
recolzar altres partits polítics, perquè al final resulta que el missatge que tenen a
l’Hospitalet o a Barcelona és un missatge molt diferent al que vostès tenen on
governen. En el cas del Portaveu d’Iniciativa per Catalunya, no entenc com diu que, al
final, no s’ha de dimitir i van demanar la dimissió del ministre Cascos en el seu dia
perquè va fer un “socavón” a Los Monegros i ara diuen que demanar dimissions no
soluciona res i en aquell moment deien que demanar dimissions era bàsic. En aquell
ministre, li demanaven la dimissió i a la ministra d’ara, que el que fa és deixar en ridícul
a l’alcalde del Prat, al President de la Generalitat i a tothom, no li demanen la dimissió.
És evident que Iniciativa per Catalunya, a Catalunya i a Madrid, manté una coherència
excepcional. És per aquest motiu que recolzarem la moció de Convergència i Unió,
però precisament entenem de veritat, el perquè vostès no recolzaran la nostra.
En el seu torn, el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria començà la seva
intervenció dient que el que menys em pensava és que acabéssim parlant que jo era
conservador i jo diria que la meva posició era simplement madura i seriosa.
En aquests moments el grup Socialista té una posició presa en relació al tema que
avui es planteja en aquest Plenari, i aquesta posició és que no acceptem que les
dimissions de cap ministre sigui la solució. Si jo tenia una actitud conservadora o de
Jocs Florals, continuà dient el Sr. Labòria, els dos Portaveus de l’oposició en aquest
Plenari tenen una actitud angelical; és a dir, representa que només presenten aquesta
moció per interès de la ciutadania, per recuperar la confiança en la política i que no hi
ha cap més interès. Em permetran que amablement, els hi digui que no ens la creiem
aquesta actitud angelical i em reafirmen en l’opinió que, en portar aquesta moció aquí,
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el que es pretén és purament crear un problema de distorsió i un problema de cohesió
en el Govern. Quan sento parlar el representant del Partit Popular, afegí, penso que
per tenir autoritat moral per demanar certes coses, en aquest cas la dimissió d’una
ministra, també ho hauria de saber mirar, el seu propi historial endarrere i no només
amb els forats que es podrien haver provocat en els Monegros, en molts altres temes.
Nosaltres no vam demanar, aquesta Corporació, dimissions en aquell moment; penso
que tampoc no les haurien de demanar per prudència política.
Per al·lusions volgué intervenir el portaveu del grup d’Iniciativa per Catalunya
Verds, Sr. Funes i manifestà que el seu partit ha demanat al Congrés dels Diputats,
amb esmenes als Pressupostos des de fa molts anys, que s’inverteixi més diners en
Rodalies, un pla de xoc i el nostre Portaveu ha demanat al senyor President del
Govern que prengués mesures, que actués, cessés i fes les actuacions que hagués de
fer en les empreses, en el Ministeri... L’únic que aquest Grup, avui a la Diputació de
Barcelona, està plantejant és que el Parlament de Catalunya es posicioni, i a partir
d’aquí anirem situant la resta de temes.
Nosaltres hem presentat esmenes als Pressupostos que els altres Grups no han
presentat ni han defensat.
Finalitzat el debat es procedí a la votació de les dues Mocions per separat.
La primera Moció, que presenta el grup polític de Convergència i Unió fou
rebutjada per majoria absoluta, amb els vots contraris dels diputats assistents del partit
polític dels Socialistes de Catalunya, l’abstenció dels grups polítics d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots favorables dels
diputats assistents del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió, sent el
resultat definitiu de 24 vots en contra, 6 abstencions i 21 vots a favor.
La segona Moció, que presenta el grup polític del Partit Popular fou rebutjada per
majoria absoluta, amb els vots contraris dels diputats assistents del partit polític dels
Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana
de Catalunya i els vots favorables dels diputats assistents del grup del Partit Popular i
del grup de Convergència i Unió, sent el resultat definitiu de 30 vots en contra i 21 vots
a favor.
Finalitzada la votació de les dues Mocions, la Presidència disposà que per part del Sr.
Secretari es donés lectura d’una tercera Moció.
20.- Moció que presenta el grup polític de Convergència i Unió, per la qual es
sol·licita al Ministeri de Foment que contempli el pas pel Vallés de la línia del tren
d’alta velocitat.
I.
II.
III.

Atesos els incidents que està provocant la construcció de la xarxa d’alta
velocitat en la seva arribada a Barcelona pel sud.
Atesos els retards i les dificultats de construcció de la seva continuïtat vers
el nord.
Atès que la implantació del sistema del tercer carril d’ample europeu en el
tram El Papiol-Mollet és en fase de licitació i es preveu la seva finalització
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IV.

l’any 2009.
Atès que l’esmentada obra preveu l’ús d’aquest tercer carril exclusivament
per al transport de mercaderies.

Per això, i fent us del que disposa el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
es formula la següent
PROPOSICIÓ
La Diputació de Barcelona acorda
1. Sol·licitar al Ministeri de Foment que contempli, a curt termini, el pas pel Vallès
de la línia de tren d’alta velocitat per a passatgers aprofitant el projecte
d’implantació del sistema del tercer carril a la línia El Papiol-Mollet, en fase de
licitació, com a pas previ a la construcció de la via d’alta velocitat segregada.
2. Sol·licitar la ubicació al Vallès d’una estació del tren d’alta velocitat que
garanteixi l’accés de passatgers i mercaderies i la interconnexió amb altres
modalitats de transport.
Per defensar la Moció presentada pel seu grup, sol·licità la paraula el portaveu del
grup polític de Convergència i Unió Sr. Ciurana per explicar que aquesta Moció ha
tingut un itinerari complicat per arribar al Ple perquè es va plantejar a la Junta de
Portaveus i es va pactar, però amb posterioritat el grup Socialista es va tirar enrere de
l’acord al qual havíem arribat a la Junta de Portaveus. Aquesta era una qüestió que
nosaltres havíem volgut plantejar de la forma més neutra possible, que aquesta
Diputació es pronunciï perquè entenc que afecta, i molt, la vertebració territorial de
molts dels municipis aquí representats.
Nosaltres demanem que, aprofitant el procés que està obert, que està licitat,
d’implantació d’un tercer carril en la línia, o paral·lel a la línia del Papiol-Mollet, es
contempli també, a curt termini, el pas dels trens d’alta velocitat per aquesta línia amb
les limitacions, lògicament tècniques i sol·licitem ubicar, com havia fet en el seu
moment el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Vallès
una estació de tren d’alta velocitat que garanteixi l’accés, en aquest cas, de passatgers
ja que el de mercaderies ja estava contemplat i la interconnexió amb altres modalitats
de transport. Entenem que aquesta és una decisió que s’ha de prendre ràpidament
tenint present que si realment es vol arribar a la frontera francesa el 2009, tal com
teòricament estava previst, la manera més ràpida de fer aquest enllaç és a través del
Vallès, aprofitant la licitació actualment vigent.
El portaveu del grup del Partit Popular Sr. Cornet manifestà que el seu grup votarà
favorablement la Moció ja que el fet de fer una línia que és bàsica i fonamental pel
Vallès i que així, a la seva vegada, hi hagi una estació a aquesta mateixa línia no té
res a veure, efectivament, amb el traçat de l’AVE a Barcelona.
A continuació la Presidència donà l’ús de la paraula al portaveu del grup Socialista
Sr. Labòria per explicar els arguments per retirar la Moció o en el seu cas votar en
contra. En primer lloc apuntà, utilitzant una expressió molt coneguda que “ara no toca”
per diferents raons. Aquest és un tema en el qual el territori s’ha pronunciat
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reiteradament com a Consell Comarcal, com a Consell d’Alcaldes i fins i tot s’han
pronunciat diferents ajuntaments. El mes passat, el Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal del Vallès Occidental va aprovar un document explícitament sobre el tema
d’infraestructures, un document en el qual tots els ajuntaments de la comarca varen
donar-hi el recolzament.
L’actual Govern de la Generalitat ha endegat un programa de planificació territorial i
per primera vegada a la història, en aquest debat territorial, la Diputació de Barcelona
participa en l’elaboració del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona
formant part tant de la seva ponència tècnica com de la Comissió Territorial del Pla,
encarregada de formular-lo. Estem convençuts que el Grup que ha proposat la moció
coneix perfectament de primera mà que, en aquest Pla, el traçat de l’AVE pel Vallès és
una qüestió que s’està tractant en positiu, de forma pacífica, proposada per unanimitat
per totes les administracions que participen en la formulació del Pla. S’hi està
treballant i, per tant, en aquests moments ens assemblava que la moció venia a
interferir en un treball en el qual, precisament com a Diputació, per primera vegada
se’ns ha cridat en una taula d’aquestes característiques.
En la nostra opinió, una acció efectiva per afavorir i materialitzar el pas de l’AVE del
Vallès no passa per la moció que ara ens proposa sinó que, d’entrada en aquest cas,
passa fins i tot per la participació de la Diputació en totes les administracions
implicades i, evidentment, també col·laboració amb la Generalitat proposant el traçat
de l’AVE i tot el que això comporta, i proposar solucions clares, consensuades i
compartides, cosa que no s’havia fet fins a aquests darrers anys.
Per tant, des de la Diputació, voldria que entenguessin el “no” de la moció. És perquè
entenem que no toca des de la Diputació, ens toca, ens assembla, en canvi, és
treballar per defensar els interessos locals participant allà on és, on sigui necessari
com és el cas del Pla Territorial i això ho fem, ho pensem seguir fent i és més: voldria,
fins i tot, adquirir el compromís del Govern, en aquest cas, ja que aquí hi ha alcaldes,
d’oferir als alcaldes, a través del Consell d’Alcaldes de la comarca, si ells ens ho
demanen, si ells ho creuen necessari, tot el suport que faci falta per avançar en la línia,
oferir tot el suport tècnic que faci falta per poder millorar i avançar en aquesta línia de
propostes que, en el fons, els ajuntaments sí que podem necessitar aquest tipus de
suport.
Per contestar al Sr. Labòria, sol·licità la paraula el Sr. Ciurana i començà la seva
intervenció dient-li que ens sap molt greu, avui, la seva posició i recordarà, que al final
de la legislatura anterior nosaltres vam plantejar aquesta qüestió i precisament per la
proximitat de les eleccions municipals, i atenent la petició que ens van fer a la Junta de
Portaveus, vam decidir no portar-ho al Ple i tenim la sensació que vostès han buscat
desesperadament algun lloc on agafar-se per poder dir que voten contràriament.
Hi va haver un acord a la Junta de Portaveus que després, amb posterioritat es van
retirar, per tant, jo crec sincerament que una vegada més, aquí han primat altres
interessos. Com vostè ha dit, això és un acord consensuat o una voluntat
consensuada del territori; el propi Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental s’ha
pronunciat respecte d’aquesta qüestió i la conseqüència d’aprovar aquesta moció
només aniria en benefici d’aquesta decisió. No podem obviar que ara s’està, que ja
està en licitació un tercer carril Papiol-Mollet, ja s’ha acabat el termini, per tant,
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nosaltres el que li demanem, senyor Labòria, senzillament el que estem dient és que
res del que vostè ha dit entra en contradicció amb aquest text i, sincerament, creiem
que aquesta seria una bona ocasió perquè la Diputació es pronunciés en aquest sentit.
Per al·lusions respongué el Sr. Labòria puntualitzant que allò que es parla en una
Junta de Portaveus després s’ha de consultar i s’ha d’analitzar. Em crec la voluntat,
que ha dit vostè, de no intentar interferir, amb la moció, en alguns altres debats
polítics, perquè tinc la mostra del que ha dit vostè però jo poso l’accent no en el
contingut de la moció sinó en un altre tema. Si el Consell d’Alcaldes del Vallès
Occidental ens demana que nosaltres donem recolzament polític en la línia d’aquesta
moció, ens trobarà aquí. Jo penso que els hi hem de donar el protagonisme al Consell
d’Alcaldes, i a la comarca, en aquest tema.
Sotmesa a votació la Moció, fou rebutjada per majoria absoluta, amb els vots contraris
dels diputats assistents del partit polític dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots favorables dels
diputats assistents del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió, sent el
resultat definitiu de 29 vots en contra, 1 abstenció, per absència d’un diputat en el
moment de la votació, i 21 vots a favor.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència donà la paraula al diputat Sr.
Romero per contestar a una pregunta formulada pel grup Popular en relació als
possibles ajuts atorgats al Consell Comarcal de l’Anoia, per el finançament de
diversos projectes. En aquest sentit el Sr. Romero manifestà, en primer lloc, que la
Comarca de l’Anoia és una de les comarques amb la taxa d’atur més gran de
Catalunya i encara depenent de sectors madurs com el sector tèxtil i de curtits.
Respecte a la situació econòmica de la comarca i del Consell Comarcal, i en concret
d’una sol·licitud d’ajut del Consell Econòmic i Social, que depèn del Consell Comarcal i
que integra els agents econòmics i socials, per enguany, l’any 2007, efectivament hi ha
una sol·licitud de quaranta-cinc mil euros, que en aquests moments estem a l’espera
de la documentació complementària demanada per valorar la seva idoneïtat tècnica.
No obstant, ja li apunto la nostra predisposició a donar-li recolzament si tot és correcte.
En aquest sentit, amb aquestes modestes aportacions, i l’important esforç d’inversió
que estan fent els últims Governs de la Generalitat de Catalunya en infraestructures
com les viàries i obertura de sòl industrial, estem segurs que podrem canviar la
tendència i entre altres coses, també, complir un dels principis que il·lumina aquesta
institució, que és la redistribució i, sobretot, el reequilibri territorial.
A continuació, i en relació a un altre tema, sol·licità la paraula el portaveu del grup
polític de Convergència i Unió Sr. Ciurana per preguntar si la Diputació té
coneixement o si ha autoritzat unes obres en la carretera de Vallvidrera a l’alçada de la
carretera de les Aigües que realitza l’Ajuntament de Barcelona, tota vegada que la
titularitat de la carretera a Vallvidrera és de la Diputació.
El Sr. Labòria respongué al Sr. Ciurana que rebrà la contestació per escrit.
El president aixecà la sessió a les 13 hores i 10 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe.
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El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
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