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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 6 DE MARÇ DE 2008
A la ciutat de Barcelona, el dia 6 de març de 2008, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vice-president primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vice-president quart, Carles Martí Jufresa,
del vice-president 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, 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, Manel
Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers
Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep
Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc
Torné Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistir el Vicesecretari General, Ferran Torres Cobas, la interventora general,
Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Va excusar la seva assistència el diputat Im. Sr. Ferran Civil Arnabat.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia.
Aprovació de l’Esborrany de l’Acta de la Sessió plenària del dia 7 de febrer de
2008.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 7 de febrer de 2008, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
1.- Dictamen de data 11 de febrer de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, 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.
“El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en data 29 de novembre de 2007 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar
en data 29 de novembre 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 – Sancions diverses
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Execucions subsidiàries
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Taxa de mercat municipal
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert.
 Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert.
 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.
 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 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:
I – 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,
excepte en els sancions diverses i en execucions subsidiàries on les funcions
delegades s’iniciaran amb la recaptació voluntària.
II – En les contribucions especials i en les quotes d’urbanització la provisió de
constrenyiment la dictarà l’Ajuntament i l’ORGT procedirà a notificar-la.
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.
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Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar 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.
▪ 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.
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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 deute 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 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Contribucions especials
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l 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.
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VII – Taxa per cementiri municipal. Taxa de recollida domiciliària d’escombraries i
tractament de les mateixes. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe. Taxa de clavegueram.
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert.
▪ 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 – Quotes d’urbanització
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l l’Ajuntament.
 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 – Sancions diverses
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X - Execucions subsidiàries
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
2.- Dictamen de data 12 de febrer de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gavà, 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.
“El Ple de l’Ajuntament de Gavà en data 31 de gener de 2008 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gavà, en data 31
de gener de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
 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.

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.
 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, tant de
les autoliquidacions presentades i no prescrites com de les noves, 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 – Quotes d’urbanització i Sancions diverses
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Les facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament de Gavà, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores del municipi (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.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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 Gavà 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 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.
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.
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III – Altres impostos: Impost sobre béns immobles, Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana i Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Altres ingressos: Execucions subsidiàries. Contribucions especials. Cànon per
instal·lació en terreny d’ús públic, Sancions tributàries; Interessos de demora; Recàrrec
d’extemporaneïtat; Taxa per aprofitament especial del domini públic local; Taxa per
llicència d’obertura d’establiments; Taxa per llicència d’activitats; Taxa per tinença
d’animals; Taxa cementiri municipal; Taxa de clavegueram; Taxa d’escombraries
domiciliàries; Taxa d’escombraries comercials; Taxa per entrada de vehicles; Taxa per
llicències urbanístiques; Taxa per mercat municipal; Taxa per expedició de documents;
Taxa per ocupació de la via pública; Taxa per retirada de vehicles de la via pública;
Taxa per vigilància especial; Taxa per prestacions de la Policia Municipal i Altres
ingressos de dret públic que l’Ajuntament de Gavà 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.
3.- Dictamen de data 11 de febrer de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona en data 4 de desembre de 2007 acordà la delegació a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Consell General del Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona en data 4 de desembre 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 – Taxes: per entrada del Museu Marítim de Barcelona; per ocupació de les
superfícies dependents del Consorci; per reprografia i reproducció de documentació i
pels drets de reproducció de documents i béns; per drets d’examen; i per cessió
d’exposicions itinerants.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Dictar les provisions de constrenyiment i efectuar les seves notificacions.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors dictats per
l’ORGT.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II - Preus públics: per publicacions; per seminaris i conferències; per neteja dels actes
ciutadans; per participació en conferències i cursos; per restauració d’objectes de fons
del Museu; i altres preus públics.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Dictar les provisions de constrenyiment i efectuar les seves notificacions.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors dictats per
l’ORGT.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Altres ingressos de dret públic titularitat del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Dictar les provisions de constrenyiment i efectuar les seves notificacions.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors dictats per
l’ORGT.
 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.
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre el Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona i la Diputació de Barcelona que com a conseqüència de
l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
4.- Dictamen de data 12 de febrer de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber en data 20 de desembre de 2007 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber, en
data 20 de desembre 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 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.

II – 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.
2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
I – 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 també a la concessió i denegació
d’exempcions i bonificacions.
II – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació
en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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5.- Dictamen de data 12 de febrer de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 17 de gener de 2008 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, en data 17 de gener de 2008 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 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.
 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.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 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 que, a aquests efectes, s’hauran
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d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
I – 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.
6.- Dictamen de data 11 de febrer de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 20 de desembre de 2007
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor, en data 20 de desembre 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 – Taxa per la prestació dels serveis de manteniment de les franges de protecció
contra els incendis forestals a les urbanitzacions
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 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 – Taxa mercat municipal
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 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.
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, respecte a les funcions de recaptació i gestió dels conceptes següents:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Contribucions especials.
- Quotes d’urbanització.
- Taxa llicències urbanístiques.
- Taxa llicències ocupació d’edificis.
- Taxa servei intervenció de l’administració en les activitats i instal·lacions.
- Taxa retirada de vehicles de la via pública
Les funcions delegades són:
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- 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.
7.- Dictamen de data 11 de febrer de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona en data 5 de desembre de 2007
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona, en data 5 de desembre 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 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.
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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 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:
I – 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
denegació d’exempcions i bonificacions.
II – 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.
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RELACIONS INTERNACIONALS
8.- Dictamen de data 12 de febrer de 2008 que proposa l’adhesió de la Diputació
de Barcelona a la Declaració Final adoptada per l’Assemblea General de
l’associació Arc Llatí celebrada els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2008 a Palma
de Mallorca.
“I.- ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona participa en xarxes transnacionals europees representant els
interessos de les administracions locals de la província amb la finalitat de promoure la
innovació i l'intercanvi d'experiències a nivell transnacional. Des de l’any 1999, la
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Diputació de Barcelona treballa, sota la denominació de xarxa “Arc Llatí”, amb un conjunt
d'administracions locals de segon nivell del Mediterrani Occidental (dels Estats d’Itàlia,
França, Espanya i Portugal) interessades en col·laborar d’una manera específica en
àmbits comuns estretament lligats a les polítiques locals d’aquests països, a la vegada
que es vol influir en les diferents polítiques comunitàries que tenen una dimensió
mediterrània.
La Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona,
mitjançant la seva Oficina de Cooperació Europea, estableix com un dels seus objectius
promoure el coneixement de la Unió Europea i les seves polítiques per als governs locals
de la província. L’esmentada Oficina facilita informació i assessorament especialitzat a les
corporacions locals en tots els aspectes relacionats amb les polítiques comunitàries i els
seus instruments financers.
El 20 de juny de 2002 es va constituir l’Associació Arc Llatí i cinquanta-sis
administracions d’aquest espai territorial varen aprovar els seus Estatuts, aprovats
prèviament per aquesta corporació en data de 30 de maig de 2002. L’Excm. Sr. Manuel
Royes i Vila, aleshores President de la Diputació de Barcelona, va ser escollit President
de l’Associació Arc Llatí. Actualment, l’Excm. Sr. Celestino Corbacho i Chaves, President
de la Diputació de Barcelona, ostenta el càrrec de Vice-president de l’Associació i la
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals assegura les funcions de la Secretaria
Permanent.
Els principals objectius de l’Arc Llatí són:
 Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai de
l’Arc Llatí, incloent i mobilitzant als actors socio-econòmics, amb una perspectiva
de baix a dalt.
 Treballar projectes i iniciatives conjuntes.
 Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris davant les institucions
comunitàries i nacionals.
 Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud de la Mediterrània.
La Direcció de Serveis de Relacions Internacionals, a través de l’Oficina de Cooperació
Europea, coordina la participació de la Diputació de Barcelona en els treballs de
l’esmentada associació.
Durant els dies 31 de gener i 1 de febrer d’enguany, s’ha celebrat a Palma de Mallorca
l’Assemblea General de l’associació que ha aprovat una Declaració Final en la qual
s’estableix el “diàleg intercultural” com a temàtica vehicular del treball de l’associació
durant l’any 2008 i es reconeixen els valors i principis que es consideren fonamentals per
al funcionament d’aquest diàleg.
Atès l’interès que els àmbits prioritaris identificats en la Declaració tenen per la Diputació
de Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4,
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i els articles 91 i 92 del
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Final de
l’Assemblea General de l’associació Arc Llatí celebrada els dies 31 de gener i 1 de
febrer de 2008 a Palma de Mallorca, d’acord amb el text que es transcriu a
continuació.
“Declaració final de l’Assemblea General de l’Arc Llatí
(Palma de Mallorca, 01 de febrer de 2008)
Els territoris de l’Arc Llatí ocupen una àmplia àrea d’Europa que s’aboca sobre l’altra vessant
del mediterrani: aquesta situació geogràfica i social atorga a l’Arc Llatí l’oportunitat d’exercir
com a laboratori d’una societat integradora i d’una ciutadania euromeditarrània.
El Tractat de Lisboa signat el passat 13 de desembre de 2007 pels Estats membres de la Unió,
indica: "La Unió es basa en els valors del respecte a la dignitat humana, de la llibertat, de la
democràcia, de la igualtat, de l’Estat de dret i del respecte als drets humans, incloent els drets
d’aquelles persones que pertanyen a grups minoritaris. Aquests valors són comuns als Estats
membres d’una societat que es caracteritza pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la
justícia, la solidaritat i la igualtat entre homes i dones”. El Tractat de Lisboa manifesta el seu
compromís amb la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que conté els principis
fonamentals per a una societat cohesionada, solidària i integradora, així com per a un diàleg
obert entre les diferents cultures.
L’Arc Llatí aposta per aquesta direcció. L’any 2008, proclamat per la Unió Europea "Any
Europeu del Diàleg Intercultural", ofereix a l’Arc Llatí l’oportunitat d’assolir un llenguatge
integrador comú, així com d’ésser un lloc d’intercanvi, de reflexió i de creació conjunta,
d’experimentació de nous equilibris de convivència, i d’experimentació en el procés del diàleg.
Així mateix, en coherència amb els temes desenvolupats pel Llibre Blanc del Consell d’Europa
sobre el diàleg intercultural, l’Arc Llatí defensa i destaca els següents aspectes per guiar el seu
treball:



Rebutjar la idea d’un xoc de civilitzacions i afirmar que ha augmentat el compromís amb la
cooperació cultural – en el sentit més ampli de la paraula – i amb el diàleg intercultural que,
pel contrari, contribueixen a la pau i l’estabilitat internacional a llarg termini.
La protecció, la promoció i la conservació de la diversitat cultural són factors del
desenvolupament humà i de la manifestació de la llibertat humana, al mateix temps que
constitueixen condicions ineludibles. La diversitat cultural és una font de riquesa per als
individus i les societats.

El diàleg és l’instrument més antic i bàsic d’expressió de les relacions democràtiques. Es tracta
d’un mètode de treball específic, però que constitueix una part integrant de qualsevol política
actual que tingui com a objectiu gestionar la diversitat cultural. És un antídot a la intolerància i a
la violència i un instrument, a l’abast de tothom, per a promoure els drets humans, la
democràcia i la supremacia del dret; així com per a reforçar la cohesió social, la pau i
l’estabilitat i fomentar un desenvolupament en benefici de les generacions presents i futures.
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El diàleg ha de basar-se en els valors de la universalitat i la indivisibilitat dels drets humans, de
la democràcia i de la supremacia del dret.
L’objectiu del diàleg intercultural és el d’aprendre a conviure en un món multicultural, en pau i
de forma constructiva, desenvolupant els sentiments de pertinença a la comunitat.
El diàleg intercultural pot servir, així mateix, com a medi de prevenció i de solució de conflictes,
ja que només es pot dur a terme en el marc del respecte als drets humans, de la democràcia i
del Estat de dret.
La promoció del diàleg intercultural significa un ferm compromís a reforçar la cohesió social,
alleugerir tensions, afavorir la tolerància, vèncer prejudicis i estereotips, obrir les institucions de
la societat a les necessitats de les cultures diverses, i de fomentar l’intercanvi recíproc entre les
cultures.
L’educació, en tots els seus àmbits, té un paper fonamental, ja que les competències
necessàries per a la convivència en harmonia en un context multicultural han de ser
assimilades i poden ser ensenyades.
El diàleg intercultural no pot funcionar com a instrument de promoció de la diversitat
intercultural i de la cohesió social si les parts dialogants – independentment de les diferències
pròpies de cada una – no comparteixen una sèrie de valors i referències culturals comunes.
L’Arc Llatí reconeix com a inqüestionables un conjunt de valors i principis fonamentals:







Reconeixement de la igualtat de les parts en el diàleg com a portadors de drets humans.
Reconeixement de la supremacia dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
Reconeixement i respecte de la cultura dels demés.
Reconeixement, en el marc de la diversitat cultural, d’una característica essencial en les
societats contemporànies.
Acceptació del fet que les cultures – tot i les seves diferències – no s’oposen les unes a les
altres, si no que sempre es compenetren i s’influeixen recíprocament, i que la « puresa »
cultural no és un objectiu, ni justificable, ni realista.
Reconeixement del principi de la solució no violenta dels conflictes, així com de la
necessitat de mantenir o establir la pau.

Les següents línies d’acció il·lustren la posició que Arc Llatí manté en la promoció del diàleg
intercultural:









Promoure accions de cooperació entre els governs locals dels territoris de l’Arc Llatí,
especialment a través dels pobles i ciutats, que fomentin el diàleg i la comprensió entre les
cultures a la Mediterrània.
Compartir visions del món, comprendre a aquells que veuen el món d’una manera diferent
a la nostra i extraure’n coneixements.
Destacar les diferències i les similituds entres les diverses tradicions i representacions
culturals.
Promoure la creença que els conflictes no s’han de solucionar mitjançant la violència.
Contribuir a la gestió democràtica de la diversitat cultural, promoure les adaptacions
necessàries de les estructures socials i polítiques.
Facilitar la comunicació entre aquells que veuen la diversitat com una amenaça i aquells
que l’entenen com una font de riquesa.
Compartir les bones pràctiques, en particular en els àmbits del diàleg intercultural, de la
gestió democràtica de la diversitat cultural i de la promoció de la cohesió social.
Atorgar una especial atenció a l’acció educativa.”
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Segon.- NOTIFICAR la resolució precedent a l’associació Arc Llatí.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL
Servei de Programació
9.- Dictamen de data 27 de febrer de 2008 que proposa aprovar la Modificació de
crèdit 5/2008 en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2008.
“Vistes les relacions de partides que es proposa crear i augmentar la consignació, per
crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit entre diferents
partides de l’estat de despeses del pressupost 2008.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents partides del pressupost, de la manera i amb
l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les bases d’execució del pressupost, amb
la reserva al Ple de les transferències entre grups de funció, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per crèdit extraordinari,
suplement de crèdit, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 5/2008 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2008, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
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transferències de crèdit, per un import total de cent vuit milions set-cents cinquantatres mil nou-cents setanta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (108.753.974,98) €,
amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord
a tots els efectes.
Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
El Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu
de 46 vots a favor i 4 abstencions.
Intervenció General
10.- Donar compte del decret de la Presidència de data 4 de març de 2008 que
resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona
de l'exercici de 2007.
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada
exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de
desembre de l’any natural, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i
pagaments pendents.
D’acord amb el segon paràgraf de l’apartat tercer del mateix article 191 la liquidació ha
estat informada per la Interventora i es presenta per a la seva aprovació pel President
de la Diputació.
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Vistes les propostes de liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms Institut
del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió
Tributària.
Segons l’art. 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a)
respecte del pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats; b) respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions
inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats,
així com els recaptats nets. Així mateix, en la liquidació s’hauran de determinar: a) els
drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre; b) el resultat pressupostari de l’exercici; c) els romanents de crèdit i d) el
romanent de tresoreria.
Vista l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model Normal de Comptabilitat Local.
Mitjançant Decret de la Presidència, de data 29 de febrer de 2008 (núm. 1460/08), s’ha
aprovat la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici
de 2007, deixant sense efectes una aprovació prèvia que contenia errors; atès que
s’ha observat que mancava per rectificar un error aritmètic en els drets pendents de
cobrament del pressupost corrent de la Diputació, que afectava el càlcul del romanent
de tresoreria total i per a despeses generals, que resultaven de 323.159.258,94 i de
303.240.694,92 euros, respectivament, quan l’import correcte del romanent de
tresoreria total és de 323.611.823,30 i el romanent de tresoreria per a despeses
generals és de 303.675.364,09 euros.
Vist l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons el qual, les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici de 2007, una vegada corregit l’error aritmètic indicat a la part expositiva, i la
qual es concreta en les següents magnituds bàsiques:
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Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2007
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
reconeguts nets

Conceptes

a.

Operacions

corrents
b.
Altres
operacions no financeres
1. Total operacions no
financeres (a+b)

Obligacion
s reconegudes
netes

Ajustame
nts

717.133.369,
26

506.355.93
3,08

210.777.43
6,18

18.720.865,76

194.347.69
6,39

175.626.830,6
3

735.854.235,
02

700.703.62
9,47

35.150.605
,55

7.376.193,27

11.500.740,73

4.124.547,46

-

43.756.137,06

43.756.137,06

743.230.428,
29

755.960.50
7,26

12.730.078,97

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
L’EXERCICI

DE

Resultat
pressupostari

209.329.7
14,33

Ajustaments:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

1.847.553
,67

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

2.186.142
,10

208.991.12
5,90
196.261.046,9
3

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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Components

ROMANENT DE TRESORERIA
Imports any 2007
326.055.57
7,35

1. (+) Fons líquids

2. (+) Drets pendents de
cobrament
- (+) del Pressupost

28.437.34
7,08

- (+) de
Pressupostos tancats

22.531.74
0,61

- (+) d’operacions
no pressupostàries

44.301.25
0,96

- (-) cobraments
realitzats pendents
d’aplicació definitiva

41.940,75

- (+) de
Pressupostos tancats
- (+) d’operacions
no pressupostàries
- (-) cobraments
realitzats pendents
d’aplicació definitiva

136.306.424,4
2
34.281.793,0
0
64.230.473,0
1
37.810.194,1
4
16.035,73

3. (-) Obligacions
pendents de pagament
- (+) del Pressupost

270.127.140,3
6

95.228.397
,90

corrent

corrent

Imports any 2006

97.672.151
,95
46.762.99
7,53

79.271.900,18
34.571.216,1
3

260.096,93

112.043,76

50.650.95
8,29

44.589.023,9
1
383,62

1.900,80
323.611.82
3,30

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

26

327.161.66
4,60
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II. Saldos de dubtós cobrament

17.750.317
,11

21.881.713
,60

2.186.142,
10

8.571.761,
83

303.675.36
4,09

296.708.18
9,17

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a
despeses generals (I - II - III)

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre exercici
2007

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Drets
reconeguts
nets

Conceptes

a.

Obligacion
s reconegudes
netes

Ajustam
ents

Resultat
pressupostari

Operacions

17.816.459
,95

17.130.505
,53

685.954,4
2

b. Altres operacions

312.072,94

771.474,45

459.401,51

18.128.532
,89

17.901.979
,98

226.552,9
1

18.128.532
,89

17.901.979
,98

226.552,9
1

corrents
no financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DE L’EXERCICI

Ajustaments:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals

881.036
,14

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

101.715
,60

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

30.992,
85
1.178.311,
80

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any 2007

Imports any 2006

1. (+) Fons líquids

2.221.580,30

1.689.538,71

2. (+) Drets pendents
de cobrament

1.361.232,32

1.391.332,71

- (+) del
Pressupost corrent
(+)
Pressupostos tancats

1.017.423,13

1.029.955,47

322.041,34

330.738,69

22.706,20

30.638,55

de

- (+) d’operacions
no pressupostàries
- (-) cobraments
realitzats pendents
d’aplicació definitiva

938,35

3. (-) Obligacions
pendents de pagament

1.437.211,06

- (+) del
Pressupost corrent
(+)
Pressupostos tancats

1.165.882,77

1.091.021,69

820.674,49

1.528,23

5.588,05

344.661,14

339.620,23

de

- (+) d’operacions
no pressupostàries

- (-) cobraments
realitzats pendents
d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

2.145.601,56

1.914.988,65

3.871,00

65.215,77

391.006,29

477.315,81

1.750.724,27

1.372.457,07

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I - II - III)
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Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes exercici
2007
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

Drets
reconeguts
nets

a. Operacions corrents

2.826.13
4,85

Ajustamen
ts

Resultat
pressupostari

2.999.47
6,21

173.341,36

34.302,1
7

-34.302,17

2.826.13
4,85

3.033.77
8,38

207.643,53

2.826.13
4,85

3.033.77
8,38

207.643,53

b. Altres operacions no
financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)

Obligaci
ons
reconegude
s netes

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI

Ajustaments:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals

562.000,0
0

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

562.000,0
0
354.356,4
7

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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ROMANENT DE TRESORERIA

Components

Imports any 2007

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de
cobrament
- (+) del Pressupost

530.522,33

488.583,97

675.065,56

372.655,81

235.114,40

117.726,77

corrent
-

(+)

de

Pressupostos

46.576,51

58.133,59

tancats
- (+) d’operacions no
pressupostàries

Imports any 2006

393.374,65

196.795,45

- (-) cobraments realitzats
pendents d’aplicació definitiva

3. (-) Obligacions pendents de
pagament
- (+) del Pressupost

804.457,99
582.220,60

45.096,99

corrent
-

(+)

de

253.648,12

Pressupostos

tancats
- (+) d’operacions no
pressupostàries

222.237,39

208.551,13

- (-) cobraments realitzats
pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

401.129,90

II. Saldos de dubtós cobrament

607.591,66
45.000,00

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I - II - III)

401.129,90
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Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa
Caritat exercici 2007
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

Drets
reconeguts
nets

a. Operacions corrents

Obligaci
ons
reconegude
s netes

Ajustamen
ts

Resultat
pressupostari

9.438,70

252,12

9.186,58

9.438,70

252,12

9.186,58

9.438,70

252,12

9.186,58

b. Altres operacions no
financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI

Ajustaments:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

9.186,58
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any 2007

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de
cobrament
- (+) del Pressupost corrent

Imports any 2006

240.046,49

231.013,11

815,00

661,80

815,00

661,80

- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no
pressupostàries
- (-) cobraments realitzats
pendents d’aplicació definitiva

3. (-) Obligacions pendents de
pagament

5.799,62

5.799,62

- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no
pressupostàries

5.799,62

5.799,62

- (-) cobraments realitzats
pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

235.061,87

225.875,29

235.061,87

225.875,29

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I - II - III)
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Liquidació del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària exercici 2007
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
reconeguts
nets

Conceptes

a.

Operacions

corrents

38.955.29
0,74

Ajustam
ents

Resultat
pressupostari

35.020.27
1,23

3.935.019,
51

5.055.659,
85

5.055.659,85

38.955.29
0,74

40.075.93
1,08

1.120.640,34

38.955.29
0,74

40.075.93
1,08

1.120.640,34

b. Altres operacions
no financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)

Obligacion
s
reconegudes
netes

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI

Ajustaments:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals

4.899.8
24,36

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

4.899.824,
36
3.779.184,
02

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any 2007

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets
pendents de
cobrament
- (+) del
Pressupost corrent

23.966,85

(+)
de
Pressupostos tancats

73.305,89

- (+)
d’operacions no
pressupostàries

- (+)
d’operacions no
pressupostàries

42.626.987,93

585.653,94

443.408,00
39.229,65
64.853,81
339.324,54

101,52

3. (-) Obligacions
pendents de
pagament

(+)
de
Pressupostos tancats

46.632.158,81

488.482,72

- (-)
cobraments realitzats
pendents d’aplicació
definitiva

- (+) del
Pressupost corrent

Imports any 2006

19.504.609,09
3.226.066,51

14.217.721,86
2.643.311,23

15.022,53

15.022,53

16.264.376,32

- (-)
pagaments realitzats
pendents d’aplicació
definitiva

11.559.475,31
856,27

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament

87,21

27.713.203,66

28.852.674,07

39.050,13

48.389,42

27.674.153,53

28.804.284,65

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a
despeses generals (I - II - III)
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Segon.- Deixar sense efecte el decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2008,
número de registre 1460/08.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que
es celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència.
Quart.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i
de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament d’Economia i Finances i
al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.”
En relació a l’aprovació de la liquidació del Pressupost, el portaveu del grup de
Convergència i Unió, Sr. Ciurana, manifestà que el seu grup considera, està segur i
convençut que ha d’haver una manera més lògica d’organitzar els circuits
administratius i els processos, perquè no ens trobem cada any amb uns romanents de
Tresoreria de les dimensions en què es troba aquesta Corporació; en aquest cas de
303.000.000 d’euros. Entenem que no sempre és fàcil, per a una administració de
segon grau, aconseguir que els romanents siguin zero o tendeixin a zero, però, uns
romanents de Tresoreria d’aquest abast, sens dubte, mereixerien una millor atenció
des del punt de vista de reorganitzar i repensar els processos que els porten a terme.
A continuació sol·licita la paraula el portaveu del grup Popular, Sr. Cornet, per
manifestar que el seu grup donarà per reproduïda la mateixa intervenció que va fer en
el Plenari de l’any passat respecte al tema dels romanents de Tresoreria.
I el Ple en va restar assabentat.
11.- Dictamen de data 18 de febrer de 2008 que proposa aprovar la modificació
de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut
del Teatre per al curs acadèmic 2008-2009.
“Vist el dictamen del gerent de l’Organisme autònom Institut del Teatre, en virtut del
qual es sotmet al Ple d’aquesta Diputació la modificació de la tarifa annexa a
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’organisme esmentat, en allò que afecta
a l’apartat “Serveis i activitats”, epígraf I “Serveis administratius”, epígraf II
“Ensenyaments reglats” i a l’epígraf III “Assegurances escolars” corresponents al curs
acadèmic 2008-2009.
Atès que el dictamen de la gerència posa de manifest:
- que la variació de l´index de preus al consum (IPC) de l’any 2007 es situa en
un 4,2%, segons dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).
- que la gerència de l’Institut ha revisat i presentat les memòries econòmiques
amb la proposta de preus nous.
- que d’acord amb les memòries de l’Organisme esmentat, es necessària
l’actualització de la tarifa.
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
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Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989 de Taxes i
Preus Públics.
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten respectivament a les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa
o l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vist l’art. 49 de la Llei 7/85, relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les
Ordenances locals.
Vist l’informe emès per l’Interventor delegat sobre la proposta de canvi dels imports de
les Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides de la Presidència, eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de Coordinació i
Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme autònom
Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2008-2009, en allò que afecta a l’apartat
“Serveis i activitats”, epígraf I “Serveis administratius”, epígraf II “Ensenyaments
reglats” i a l’epígraf III “Assegurances escolars”, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del
següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes
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locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
12.- Dictamen de data 20 de febrer de 2008 que proposa donar compte de
l’informe de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena del 2n
semestre de 2007.
“Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el resultat de la fiscalització plena
corresponent a operacions d’ingressos i despeses efectuades durant el 2n. semestre
de 2007, obtingudes per mostres aleatòries.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2007.
En compliment de la normativa esmentada, s’han extret mostres representatives, tant
d’ingressos com de despeses, així com d’operacions de bestreta de caixa fixa i de
nòmines del personal actiu
Considerant que, d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i la base 72 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2007, procedeix
trametre al Ple, l’Informe de la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes
de la fiscalització realitzada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea de Coordinació i Govern Local, l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General
corresponent, a la fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les
operacions comptables de despeses, d’ingressos, de bestreta de caixa fixa i de
nòmines del personal actiu, referit al 2n. semestre de l’any 2007.”
I el Ple en va restar assabentat.
Direcció del Servei de Recursos Humans
13.- Dictamen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar l’estructura
directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona.
“La Diputació de Barcelona, com a govern local intermedi que vol impulsar el progrés i
el benestar dels ciutadans actuant en el territori i en cooperació amb els ajuntaments,
ha d’adequar l’estructura de les seves Àrees als requeriments del nou Pla de Mandat
2008-2011, per tal de dotar-se de les eines i mitjans necessaris que li permetin assolir
els seus objectius.
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En els acords adoptats pel Ple en la sessió plenària extraordinària del dia 19 de juliol
de 2007, es va aprovar l’organització de l’alta direcció de la Diputació de Barcelona per
tal de crear els instruments organitzatius que permetin impulsar l’esmentat Pla de
Mandat, assolint la flexibilitat en l’organització, la coordinació entre àrees i una cultura
transversal real, que permetin donar resposta a les complexes necessitats del territori
amb màxima eficàcia i eficiència.
L’adequació de l’organització a les previsions del Pla de Mandat requereix una revisió
progressiva dels nivells que conformen l’estructura de la Corporació, adaptant
l’estructura directiva per tal d’alinear-la als programes i objectius que es volen
desenvolupar i assolir en el període 2008-2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea de Coordinació i Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1. Crear, de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest
dictamen, el nivell organitzatiu de Subdirecció per a les Direccions o Gerències de
Serveis que, atesa la seva complexitat, requereixen d’una figura de nivell intermedi
entre els Serveis i Oficines i les pròpies Direccions o Gerències de Serveis.
2. Assignar al lloc de Subdirector/a el codi retributiu A.30.A104 – Alt Directiu
Nivell 4.
3. Les funcions de les Subdireccions seran les que, per delegació de les
Direccions o Gerències de Serveis, corresponguin a l’àmbit de la seva competència, i
en particular, la suplència de la Direcció o Gerència en els supòsits d’absència i
abstenció legal.
Segon.- Aprovar l’estructura de cada Àrea de la Corporació en els seus nivells
directius, d’acord amb la següent relació:
Coordinació General – Àrea de Presidència
Oficina d’Assistència a la Coordinació General
Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència
Direcció de Palau Güell
Secretaria General
Vicesecretaria General
Servei d'Assessoria Jurídica
Servei d'Assistència Jurídica Local
Direcció dels Serveis de Secretaria
Servei de Secretaria
Gabinet de Relacions Públiques i Protocol
Direcció d'Acció Local i Institucional
Direcció de Polítiques d’Informació
Servei de Publicacions Periòdiques i Documentació
Servei de Premsa
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Direcció de Relacions Internacionals
Oficina de Cooperació Europea
Oficina de Cooperació al Desenvolupament
Oficina de Diplomàcia Municipal
Direcció d'Estudis i Prospectiva
Direcció de Prospectiva Social i Cultural
Direcció d’Anàlisi dels Governs Locals i del Territori
Centre per a la Innovació Local
Observatori Territorial
Direcció Observatori Econòmic Local
Direcció de Planificació i Avaluació
Oficina d’Avaluació de Polítiques
Direcció de Comunicació
Oficina d'Innovació i Planificació de la Comunicació
Oficina del BOPB
Oficina de Gestió de Publicacions
Gerència - Àrea de Coordinació i Govern Local
Intervenció General
Direcció dels Serveis Econòmics
Servei de Control Econòmico-Financer
Servei Comptable
Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local
Direcció de Serveis Fiscals i Coordinació
Oficina de Suport Jurídic-Econòmic
Servei Fiscal
Intervenció de Gestió Tributària
Tresoreria
Oficina de Tresoreria
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
Servei d’Estudis i Estratègies
Subdirecció de Recursos Humans
Servei de Selecció, Desenvolupament i Promoció
Servei de Gestió
Servei d’Organització i Planificació
Direcció Serveis de Planificació i Recursos Interns
Servei de Programació
Servei de Contractació
Oficina de Patrimoni i Gestió immobiliària
Subdirecció de Sistemes i Tecnologies de la Informació
Oficina de Planificació de Sistemes d'Informació
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Oficina de Projectes de Sistemes d'Informació
Servei de Gestió de Serveis Informàtics
Subdirecció de Logística
Oficina de Gestió Interna
Oficina de Gestió de Recintes
Oficina de Seguretat
Subdirecció d’Edificació
Servei de Projectes i Obres
Servei de Manteniment d’Instal·lacions
Gerència de Serveis Assistència al Govern Local
Servei d’Assistència en Administració Electrònica, Avaluació i Qualitat
Servei d’Assistència en Formació i Millora de l’Organització Municipal.
Servei d’Assistència en Recursos Humans
Servei de Coordinació i Suport
Direcció de Serveis de Concertació, Innovació i Informació Corporativa
Servei de Processos i Metodologies Corporatives.
Oficina d'Informació Local
Servei de Govern Local
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Coordinació de l’Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Vial Local
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
Oficina Tècnica d’Equipaments i Infraestructures
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Servei de Gestió i Habitatge
Oficina de Planificació
Oficina d'Activitats
Àrea d’Esports
Coordinació de l’Àrea d'Esports
Gerència de Serveis d’Esports
Oficina d’Activitats Esportives
Oficina d’Equipaments Esportius
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Àrea de Salut Pública i Consum
Coordinació de l’Àrea de Salut Pública i Consum
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Servei de Salut Pública
Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Gerència de Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López
Àrea de Benestar Social
Coordinació de l’Àrea de Benestar Social
Gerència de Serveis de Benestar Social
Servei d'Acció Social
Servei Residencial d’Estades Temporals i RESPIR
Servei de Suport Intern
Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials
Oficina de Gestió de la Informació i Processos Interns
Àrea de Cultura
Coordinació de l’Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina d'Estudis i Recursos Culturals
Oficina Patrimoni Cultural
Oficina Difusió Artística
Gerència de Serveis de Biblioteques
Servei de Coordinació Bibliotecària
Àrea d’Educació
Coordinació de l’Àrea d’Educació
Gerència de Serveis d’Educació
Servei d’Educació
Àrea d'Espais Naturals
Coordinació de l’Àrea d’Espais Naturals
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Oficina Tècnica d'Acció Territorial
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic
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Àrea de Medi Ambient
Coordinació de l’Àrea de Medi Ambient
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental
Oficina Tècnica de Sensibilització, Participació i Divulgació Ambiental
Àrea de Desenvolupament Econòmic
Coordinació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
Servei de Mercat de Treball
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
Servei de Teixit Productiu
Delegació de Turisme
Comissionat per a Turisme
Oficina Tècnica de Turisme
Oficina de Promoció Turística
Servei d’Assistència i Coordinació Turística.
Àrea d’Igualtat i Ciutadania
Coordinació de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
Oficina del Pla Jove
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
Oficina de Participació Ciutadana
Àrea de Comerç
Coordinació de l’Àrea de Comerç
Gerència de Serveis de Comerç
Servei de Comerç Urbà
Oficina de Mercats i Fires Locals
Tercer.- Facultar al President Delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local per al
desenvolupament d’aquesta estructura, l’adscripció del personal i l’actualització de les
corresponents relacions de llocs de treball.”
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 de Convergència i Unió, sent el resultat definitiu
de 30 vots a favor i 20 abstencions.
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Oberta la part no-resolutiva de la sessió: seguiment i control de la gestió
corporativa, es dona compte de les resolucions dictades per la presidència des de la
darrera sessió i dels acords de la Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària
del dia 7 i 21 de febrer de 2008.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 15 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.
El President
Celestino Corbacho Chaves

La Secretària General
Petra Mahillo García
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