ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2009

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de novembre de 2009, 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, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vicepresident primer ’Im. Sr.
Josep Mayoral Antigas, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del
vicepresident tercer Mateu Chalmeta Torredemer, del vicepresident quart, Carles Martí
Jufresa, el vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles. i de les diputades i diputats
que s’esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya,
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran
Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern,
Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons,
Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme
García Suárez, Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez
Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria
Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo,
Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo
Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig
Milà, Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz
Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné
Ventura.

Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.

Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.

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 que
es transcriu a continuació:

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29
d’octubre de 2009.

2.- Donar compte del decret de la Presidència de data 12 de novembre de 2009, que
resol deixar sense efecte els nomenaments de l’Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet com a
membre de la Junta de Govern, com a Vicepresident primer i com a membre de la
Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona.

3.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat de la nova constitució dels grups
polítics, com a conseqüència de la presa de possessió com a diputat l’Ilm. Sr. Mateu
Chalmeta Torredemer i de la seva designació com a portaveu del grup polític d’ERC.

4.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat de la nova constitució dels
membres de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de
Comptes i de la Junta de Portaveus d’aquesta Corporació, com a conseqüència de la
presa de possessió com a diputat de l’Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer.

5.- Dictamen que proposa designar el Diputat Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer,
com a vocal en el Consell General i en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre, com a membre de ple dret.

6.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus
públics que regiran per a l’exercici de 2010 i següents.

7.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a l'Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

8.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

9.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de l’Espunyola, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament del Malgrat de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

11.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’Òdena, 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.

12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Polinyà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió
i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

13.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

14.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sobremunt, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

16.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

17.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vilada, 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.

18.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.

19.- Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del projecte de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, amb un pressupost d’execució
de 7.940.870,00 EUR, IVA exclòs, així com la tramitació ordinària de l’expedient i el
procediment obert d’adjudicació subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, i aprovar el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la seva contractació

20.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració “Acuerdo Marco
Administrativo” per a la cooperació en la gestió de la Reserva de la Biosfera del
Montseny i de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA), a Costa Rica.

II.-

PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I CONTROL DE LA

GESTIÓ CORPORATIVA

1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència i presidents delegats
de les diferents àrees, i dels acords adoptats per la junta de govern des de la darrera
sessió.

2.- Precs

3.- Preguntes

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29
d’octubre de 2009.

Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 29 d’octubre de 2009, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat

La Presidència anuncià que en aquesta data havia signat tres decrets relatius als
nomenaments de l’Im. Sr. Josep Mayoral com a vicepresident primer d’aquesta
Corporació, el nomenament de l’Im. Sr. Mateu Chalmeta com a vicepresident
tercer i, al mateix temps, a la nova composició de la Junta de Govern i la Comissió
Executiva d’aquesta Corporació i donar la benvinguda, no com a diputats, sinó en
tant que vicepresidents d’aquesta Corporació, als dos nous vicepresidents i desitjar
que continuem treballant de la mateixa manera que hem fet fins ara.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

2.- Donar compte del decret de la Presidència de data 12 de novembre de 2009,
que resol deixar sense efecte els nomenaments de l’Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz
Calvet com a membre de la Junta de Govern, com a Vicepresident primer i com a
membre de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona.

“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13
d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i
President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves,
com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del
Govern d’Espanya.

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril
de 2008, va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr.
Antoni Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de
membres d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la
Llei Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió

del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquin.

Atès que el Sr. Bartomeu Muñoz Calvet, Diputat i Vicepresident primer d’aquesta
Corporació ha renunciat expressament als seus càrrecs, mitjançant escrit de data 10
de novembre de 2009, registrat amb el núm. 0900091249 en el Registre General
d’aquesta Diputació, en data 11 de novembre de 2009.

Atès que el Ple de la Corporació ha de procedir a donar-se per assabentat de la
renúncia al seu càrrec de Diputat i que els efectes jurídics d’aquest es produeixen en
el moment que el Ple adopti l’acord de donar-se per assabentat de la referida renúncia,
tal i com expressament ha establert la jurisprudència, i, en especial, la doctrina del
Junta Electoral Central, de conformitat amb el que disposa l’art. 206 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General.

Atès que els càrrecs de Vicepresident i membre de la Junta de Govern són nomenats i
separats lliurement per part del President, tal i com es deriva de la legislació que a
continuació es determina.

Vist que els articles 65 i 67 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
regulen que els Vicepresidents seran lliurement nomenats i cessats pel President/a,
d’entre els membres de la Junta de Govern, mitjançant Decret i que correspon als
Vicepresidents/tes substituir a la Presidència en totes les seves funcions per ordre de
nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al
President per a l’exercici de les seves atribucions, així com desenvolupar les funcions
de President en els supòsits de vacant de la Presidència fins a la pressa de possessió
del nou President o Presidenta.

Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions, el nomenament
d’un o més Vicepresidents.

Vist que l’article 34.3 de l’esmentada Llei 7/85, preceptua que correspon al President
de la Diputació el nomenament dels Vicepresidents.

Vist que l’article 35.4 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article 90.5
del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen que els Vicepresidents substitueixen,
per ordre del seu nomenament, al President en els casos de vacant, absència o
malaltia i que, són designats lliurement per aquest entre els membres de la Junta de
Govern.

Vist l’article 11.1 del reglament Orgànic de la Diputació que regula que la Comissió
Executiva està integrada pel President/ta de la Diputació, i dels Vicepresidents
d’aquesta

Atès que el nomenament i cessament dels membres de la Junta de Govern així com
dels Vicepresidents i la composició de la Comissió Executiva és competència exclusiva
de la presidència, es considera necessari procedir a modificar parcialment el Decret
de la Presidència núm. 4068, de 8.5.08, referent a la designació dels membres de la
Junta de Govern; el Decret de Presidència núm. 3420, de 22.4.08, referent a la
designació dels Vicepresidents i el Decret de la Presidència núm. 3421, de 22.4.08,
referent a la composició de la Comissió Executiva de la Diputació.

Atès la renúncia del Sr. Bartomeu Muñoz i atès que aquest ostentava els càrrecs de
Vicepresident primer; membre de la Junta de Govern i membre de la Comissió

Executiva és necessari modificar parcialment els decret d’aquesta Presidència núms.
3420, 4068 i 3421 de 2008.

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, RESOLC:
Primer.- MODIFICAR parcialment el decret núm. 4068, de 8 de maig de 2008, en el
sentit de DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament com a membre de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona a l’Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet, d’acord amb
la seva renúncia, com a Vicepresident primer d’aquesta Corporació, segons el seu
escrit de data 10 de novembre de 2009; tot això, de conformitat amb l’article 35.1 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; art. 90.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local en Catalunya i arts. 65 i 67 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el ROF.
Segon.- MODIFICAR parcialment el decret núm. 3420, de 22 d’abril de 2008, en el
sentit de DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament com a Vicepresident primer de la
Diputació de Barcelona a l’Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet, d’acord amb el seu escrit
de renúncia de data 10 de novembre de 2009; tot això de conformitat amb el que
disposa l’article 35.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i article 90.5 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
Llei municipal i de règim local en Catalunya.
Tercer.- En conseqüència amb l’apartat anterior, MODIFICAR parcialment el decret
núm. 3421, de 22 d’abril de 2008, en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE el
nomenament, com a membre de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona a

l’Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet, d’acord amb el seu escrit de renúncia com a
Vicepresident primer de data 10 de novembre de 2009; tot això de conformitat amb
l’article 11.1 del Reglament Orgànic.
Quart.- RATIFICAR la resta dels acords

de la part dispositiva dels Decret de la

presidència núms 4068, de 8 de maig de 2008; 3420, de 22 d’abril de 2008 i 3421, de
22 d’abril de 2008.

Cinquè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, i
produirà efectes jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es
produeixi el nomenament d’un nou President o Presidenta.

Sisè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauló
d’anuncis d’aquesta Diputació, en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió ordinària que
tingui lloc, per al seu coneixement i efectes i en compliment del que disposa l’article
66.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat; a la Presidència, als Portaveus dels
Grups Polítics, al Coordinador General; al Gerent, a la Intervenció general, Tresoreria;
Secretaria general i al Director dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”

I el Ple en restà assabentat

3.- Dictamen de data 26 de novembre de 2009 que proposa donar-se per
assabentat de la nova constitució dels grups polítics, com a conseqüència de la
presa de possessió com a diputat l’Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer i de la
seva designació com a portaveu del grup polític d’ERC.
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 19 de juliol de 2007, va
acordar la creació de cinc grups polítics corresponent als cinc Partits polítics o
coalicions electorals que va obtenir representació en la Diputació de Barcelona.

Atès que, l’apartat cinquè del referit dictamen va acordar la creació del Grup polític
d’Esquerra Republicana de Catalunya i la seva composició.

Atès que, segons el certificat de defunció de data 17 d’agost de 2009, emès per la
Secció tercera del Registre Civil de Badalona, l’Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino, Diputat,
Vicepresident Tercer i Portaveu del grup polític d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ESQUERRA-AM), va morir el 13 d’agost de 2009, és necessari
procedir a modificar la composició de l’esmentat grup polític així com, el nomenament
del seu portaveu.

Atès que el Sr. Mateu Chalmeta Torredemer va prendre possessió del seu càrrec de
Diputat davant el Ple Corporatiu, en sessió extraordinària de data 19 de novembre de
2009, d’acord amb la credencial de Diputat emesa per la Junta electoral Central en
data 2 de novembre de 2009, en representació de la coalició ERC-AM.

Vist l’escrit present pel Grup polític d’ERC-AM pel qual es proposa com a membre del
seu grup al Diputat Sr. Mateu Chalmeta Torredemer així com Portaveu d’aquest.

L’article 48 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya estableix que per
al millor funcionament dels òrgans de govern, el Ple pot acordar la creació de Grups
municipals. Per la seva part, l’article 41 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació

determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit al President de la
Corporació, en el qual es faran constar el nom dels membres que composen el grup,
així com la designació del Portaveu.

Vista la comunicació que s’ha adreçat en aquest sentit a aquesta Presidència, es
proposa que per part del Ple d’aquesta Diputació, s’adoptin els següents

ACORDS:

Primer.- MODIFICAR L’APARTAT CINQUÈ de l’acord del Ple del 19 de juliol de
2007, en el sentit de nomenar un nou Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ESQUERRA-AM).

Segon.- RATIFICAR els apartats primer, segon, tercer i quart de l’acord del Ple de la
Diputació del 19 de juliol de 2007, en el sentit d’acordar la creació dels cinc grups
polítics que constitueixen aquesta Corporació.

Tercer.- En conseqüència, amb els apartats anteriors, la Diputació de Barcelona
estarà INTEGRADA per els següents Grups Polítics:

1. “Partit dels Socialistes de Catalunya” (PSC-PM), amb la següent composició:

2.

Portaveu:

Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell

Vocals:

La resta de Diputats del partit polític PSC-PM

“Convergència i Unió” (CiU), amb la següent composició:
President:

Ilm. Sr. Joan Carles García Cañizares

Portaveu:

Ilm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot

Vocals:

La resta de Diputats de Convergència i Unió

3.

“Partit Popular” (PP), amb la següent composició:

President:

Ilm. Sr. Xavier García Albiol

Portaveu:

Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra

Vocals:

La resta de Diputats del partit polític del Partit Popular “PP”.

4. “Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa - Entesa pel Progrés
Municipal” (ICV-EUiA-EPM), amb la següent composició:

5.

President:

Ilm. Sr. Màrius García Andrade

Portaveu:

Ilm. Sr. Arnau Funes Romero

Vocals:

La resta de Diputats de la coalició ICV-EUiA-EPM

“Esquerra Republicana de Catalunya” (ESQUERRA-AM), amb la següent
composició:

Portaveu:

Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer

Vocal:

Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons.”

I el Ple en restà assabentat.

4.- Dictamen de data 26 de novembre de 2009 que proposa donar-se per
assabentat de la nova constitució dels membres de les Comissions Informatives
i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus
d’aquesta Corporació, com a conseqüència de la presa de possessió com a
diputat de l’Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer.

“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària del 22 d’abril de 2008, va

acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona, a l’Excm. Sr. Antoni Fogué
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 7/85, de
19 de juny, del règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec,
d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de
President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.

Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar
fixar la integració dels membres de ple dret de les 12 Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.

Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008, va acordar
modificar una de les Àrees competencials en què es divideix aquesta Corporació, i, en
tal sentit, va acordar crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i al mateix temps va
acordar la creació de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i de
Recursos Interns.

Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics, en referència a la designació
del/ls representant/s en la nova Comissió Informativa i de Seguiment, d’acord amb el
que disposa l’article 12.3 del Reglament Orgànic.

Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 27 de novembre de 2008, va
acordar modificar, a petició del Grup CIU, la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment d’Educació; Igualtat i Ciutadania; i Comerç, en el sentit de
substituir al Diputat del Grup de CiU, Ilm. Sr. Jordi Subirana Ortell pel Ilm. Sr. Ferran
Civil Arnabat, com a membre de ple dret, en les Comissions Informatives i de
Seguiment abans esmentades.

Atès que Ple de la Diputació en sessió celebrada el 29 de gener de 2009, va acordar
modificar la composició de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i
Recursos Interns, en el sentit d’adscriure a aquesta, com a membre de ple dret, l’Ilm.
Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra, a petició
del Grup del Partit Popular.

Atès que el Ple en sessió celebrada el 22 d’abril de 2009, va acordar modificar la
composició de la Comissió Especial de Comptes, en el sentit d’adscriure a aquesta,
com a membre de ple dret, l’Ilm. Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm.
Sr. Jordi Cornet Serra, a petició del Grup del Partit Popular, segons escrit d’aquest de
data 7 d’abril de 2009.

Vist l’escrit presentat pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el qual es
proposa el nomenament del seu representant en les Comissions Informatives i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns; de Cultura; d’Educació; així com en la
Comissió Especial de Comptes i en la de Portaveus, al Diputat Ilm. Sr. Mateu
Chalmeta Torredemer, en substitució de l’Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino.

Vist que els articles 32 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 12 del Reglament Orgànic d’aquesta
Corporació estableixen la necessitat de la creació d’uns òrgans complementaris de
caràcter col.legiat que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple així com, la competència sobre el
seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels Diputats o
Diputades que ostenten les delegacions.

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S:

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions informatives i de
seguiment d’aquesta Corporació estan integrades, com a membres de ple dret, per
les/ls Diputades/Diputats següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

President:

Ilm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Xavier Gacía ALbiol
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer

COMISSIÓ

INFORMATIVA

I

DE

SEGUIMENT

URBANISME I HABITATGE

Presidenta:

Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia

Vocals:
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra
Ilm. Sr. Màrius García Andrade
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPORTS

President:

Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo

Vocals:
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Rafael Roig Milà
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilm. Sr. Xavier García Albiol
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

D’INFRAESTRUCTURES,

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

Presidenta:

Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández

Vocals:
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL
Presidenta:

Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Vocals:
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florença Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA

President:

Ilm. Sr. José Manuel González Labrador

Vocals:
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilm. Sr. Màrius García Andrade
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ

Presidenta:

Ilma. Sra. Carme García Suárez

Vocals:
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS

President:

Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilma. Sra. Carme García Suárez
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT

President:

Ilm. Sr. Joan Antoni Barón Espinar

Vocals:
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilma. Sra. Carme García Suárez
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ

INFORMATIVA

I

DE

SEGUIMENT

DE

DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC

President:

Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández

Vocals:
Ilm. Sr. Joan Sau Pages
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA

Presidenta:

Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez

Vocals:
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ

President:

Xavier Florensa Cantons

Vocals:
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Ilm. Sr. Xavier García Albiol
Ilma Sra. Dolores Gómez Fernández

SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les
matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes
relacionats amb l’aprovació dels pressupostos anuals, de les modificacions de crèdits
de competència plenària i de l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Així
com, els dictàmens que provinguin de l’Àrea de la Presidència i que no corresponguin
a una altra Comissió Informativa i de Seguiment.

TERCER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/Diputades/Diputats següents:

President:

Ilm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Xavier García ALbiol
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer

QUART.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la JUNTA DE PORTAVEUS està
integrada pels membres següents:

President:

Excm. Sr. Antoni Fogué Moya

Vocals:

Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell
Ilm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer

CINQUÈ.-

DONAR-SE PER ASSABENTAT que el règim de retribucions,

indemnitzacions i assistència de tots els membres de la Corporació és l’establert
mitjançant Decret de la Presidència d’aquesta Diputació de data 19 de juliol de 2007.

SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la
Gerència, a tots els membres de ple dret de les Comissions Informatives i de
Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la
Secretaria general, a la Intervenció general, a la Direcció de Serveis de Secretaria i als
Secretaris delegats de les Comissions Informatives i de Seguiment d’Hisenda i
Recursos Interns; de Cultura; d’Educació; i a la Especial de Comptes; als efectes
legals oportuns.”

I el Ple en restà assabentat.

5.- Dictamen de data 19 de novembre de 2009 que proposa designar el Diputat
Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer, com a vocal en el Consell General i en la
Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, com a membre de
ple dret.

“Entre les persones designades pel Ple en la sessió de data 26.7.2007 per a formar
part de la Junta de Govern i del Consell General de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre es troba l’Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino que va morir passat 13 d’agost de
2009.

Per aquesta raó, s’ha rebut una petició del President del Grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya perquè la representació en aquests òrgans la ostenti l’Il·lm. Sr. Mateu
Chalmeta Torredemer en substitució del difunt Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino.

Atès que la competència per a la designació dels vocals, correspon al Ple, d’acord
amb la previsió de l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme, aquesta Presidència,
proposa a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns, que informi per elevar al Ple, per a la seva aprovació, el següent :

ACORD:

Primer.- Designar el Diputat Il·lm. Sr. MATEU CHALMETA TORREDEMER, com a
vocal en el Consell General i en la Junta de Govern de l’ORGANISME AUTÒNOM
INSTITUT DEL TEATRE, en substitució de Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino.

Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme i als interessats, als efectes
oportuns.”

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

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
6.- Dictamen de data 3 de novembre de 2009 que proposa aprovar la modificació
de les ordenances, taxes i preus públics que regiran per a l’exercici de 2010 i
següents.

“Vistos els escrits presentats pels centres gestors i organismes autònoms d’aquesta
Diputació, proposant les corresponents modificacions i actualitzacions en relació amb
les ordenances, taxes i preus públics que hauran de regir des de l’exercici de 2010.

Les ordenances per a l’any 2010 experimenten modificacions tant per revisió dels
textos articulats, per actualització dels conceptes, com també per adequació als canvis
operats en l'estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, d'acord amb les
propostes dels diferents centres gestors i organismes autònoms.

Pel que fa a les quanties incloses en les diferents tatifes, la Corporació ha considerat
adient incorporar les propostes de reducció i de creació de noves tarifes, i en allò que

respecta als increments per evolució del preus al consum, finalment, en atenció a
l’actual context de crisi econòmica, i atesa l’evolució de l’IPC observada en els darrers
mesos, s’ha considerat convenient no aprovar cap increment.

Vist que per acord del ple de data 30 d’abril de 2009 s’aprovà la concessió demanial a
favor de la Fundació Privada Pro-Persones amb Disminució Psíquica Catalonia, sobre
determinats espais i edificis del recinte Flor de Maig, cal deixar sense efectes les taxes
i preus públics

relatius a aquest recinte que venia gestionant la Subdirecció de

Logística.

Vist el conveni de data 9 de gener de 2008, regulador del traspàs dels serveis
assistencials Dr. Emili Mira de la Diputació de Barcelona a l’administració de la
Generalitat de Catalunya, amb plens efectes a partir de l’1 de gener de 2010.

Atès que, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords, s’apleguen totes les noves
tarifes proposades en una sola referència per tal de facilitar la consulta de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i s’estima procedent reunir en un mateix
dictamen l’adopció dels acords referits.

En sintesi, les modificacions introduïdes es poden resumir com segueix:

Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes de
l’exercici 2010 i següents, en el sentit de
−

article 16.1, es substitueix l’expressió “al presentador de la sol·licitud” per “a
l’obligat tributari”.

−

article 17.3, s’incorpora el text següent: “sempre que els requisits del benifici
fiscal concorrin a la data d’acreditament de la taxa.”

−

article 25.3, s’incorpora el text següent: “Tanmateix, no caldrà l’aportació dels
comprovants de pagament quan els funcionaris que han de tramitar l’expedient
puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament.”

−

article 39.1 a) i b), s’amplia el límit quantitatiu per efectuar embargaments de 30
a 60 euros.

−

article 40.3, s’incorpora les omissions com a modalitat comissiva d’infraccions.

−

article 47.8, s’incorpora el text següent: “o en el termini o terminis fixats a
l’acord d’ajornament o fraccionament atorgat per la Diputació de Barcelona a
sol·licitud de l’obligat al pagament, que aquest hagués demanat abans de la
finalització del període voluntari, i si no”.

−

article 56.6, s’incorpora el text següent:”o de l’òrgan competent per a dictar els
actes administratius que posen fi als procediments corresponents”.

−

modificar la Disposició Final segona, per recollir-hi les dates d’aprovació
provisional i definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;

tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.

Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, aprovar la seva modificació, amb efectes de l’exercici
2010 i següents, en el sentit de
−

modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;

de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.

En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, amb
efectes de l’exercici 2010 i següents, en el sentit de:

−

modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació.

−

modificar l’article 2, per tal d’actualitzar el resum dels fets imposables detallats
en les respectives tarifes.

−

modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.

−

modificar la quantia de diverses taxes, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen, i els
criteris adoptats per la Corporació.

Subdirecció de Logística
Domini públic
−

Epígraf I, supressió del text següent: “La utilització d’aparells audiovisuals
corresponents als edificis dels apartats 1 i 2 incrementarà l’import de l’hora de
les diferents sales i el pati central en 2,69 EUR/hora per aparell. Les despeses
extres que comporti la utilització privativa d’aquestes dependències aniran a
càrrec dels sol·licitants”.

−

Epígraf I. 1.1.2, nou preu corresponent a la utilització d’espais de l’edifici del
Rellotge (Pati Central) i supressió del text següent: “L’import l’establirà el
diputat president de l’Àrea, segons l’ús que se’n faci en cada cas, i de l’estatut
de l’usuari sol·licitant” i incorporació del text següent: “En cas d’utilització de
l’espai mitja jornada, el preu es reduirà en un 50%”.

−

Epígraf I.2.2.2, supressió de la reducció d’un 50% en el preu de la utilització
parcial de la sala.

−

Epígraf I.3.3.2, nou redactat “Sales”, substituint a “Sales dels teatres”.

−

Epígraf I.6.6.1, supressió del text següent: “capacitat per a 200 persones”.

−

Epígraf I.6.6.2, canvia capacitat de la sala de 15 a 14 persones.

−

Epígraf I.8. Supressió de les taxes del Recinte de Flor de Maig i les seves
exempcions.

−

Nour redactat de les exempcions de pagament de l’apartat 6.4

−

Nou redactat a les exempcions de pagament als apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2,
6.3 i 7

Serveis i activitats
−

Epígraf I.1, nou redactat: “Transmissions, enregistraments, impressions o
fotografies fetes a qualsevol espai de l’edifici o del recinte de domini públic,
però amb efectes externs”.

−

Epígraf II.1.1, nou redactat “Aparells audiovisuals”, substituint a “Aparells
audiovisuals (s’inclou pantalles)”, supressió de la taxa per a mig dia, i
establiment nova taxa per hora.

−

Epígraf II.2, nous preus personal hora de neteja atenent a trams d’horaris diürn,
nocturn i festiu.

−

Epígraf II, nou redactat de les exempcions de pagament per a la utilització dels
equipaments de l’apartat 1.1.

−

Supressió de l’apartat d’exempcions que fa referència a les autoritzacions, per
mitjà de decret del diputat president de l’Àrea

Gerència dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López
−

Supressió de les taxes de la Gerència, per traspàs a la Generalitat de
Catalunya.

Gerència de Serveis de Biblioteques
−

Es manté el caràcter de taxa per al epígraf I. Serveis de préstec
interbibliotecari, i es suprimeix l’epígraf II. Serveis de reproducció de
documentació per tal d’aprovar el corresponent preu públic, per adequar-la a la
naturalesa de la prestació.

Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir
Serveis i activitats
−

Epígraf II, canvi redactat clàusula revisió IPC.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Serveis i activitats
−

Epígraf I.2.2, supressió taxa per a serveis a l’audiovisual i exposicions del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

−

Epígraf I.3, noves taxes per a itineraris guiats del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac.

−

Epígraf II.4.4.2, nova taxa per a visitants zona d’acampada al càmping
Fontmartina, menors de 12 anys i més grans de 65 anys.

−

Epígraf II.5, canvi de denominació Allotjament rural per Alberg de Joventut
Casa Nova de Sant Miquel.

−

Epígraf IV. nou redactat “Parc del Garraf” per “Parc del Garraf i Parc
d’Olèrdola”, donada la seva gestió conjunta.

−

Epígraf IV.5. noves taxes per itineraris guiats del Parc del Garraf i Parc
d’Olèrdola.

d’acord amb el redactat que resulta de l’Annex.

Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre, amb efectes de l’exercici 2010 i següents, en el sentit de:
−

Modificar-ne l’article 2, fet imposable, per adequar-ho a les noves prestacions
d’utilització d’espais de domini públic i obtenció de documents.

−

Modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.

−

Epígraf I.1, noves taxes per l’Espai Scanner.

−

Epígraf V.3.3.1, supressió taxa d’imatges digitals en paper fotogràfic.

Respecte de l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme de Gestió Tributària,
vigent des del 24 de juny de 2009, no es proposa cap modificació.
En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació, per a
l’exercici de 2010 i següents, en el sentit de:
−

modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació.

−

modificar l’article 3, per tal d’actualitzar el resum dels serveis i activitats pels
que s’estableixen el preus públics detallats en les respectives tarifes.

−

modificar l’article 11.1, per actualitzar número i data de la refosa de Diputació.

−

modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.

−

modificar la quantia de diversos preus públics, de conformitat amb les
propostes rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho
justifiquen:

Subdirecció de Logística.
−

Supressió dels preus públics del Recinte de Flor de Maig i les seves
exempcions.

Gerència dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López
−

Supressió dels preus públics de la Gerència.

Oficina de Suport Tècnic i Logístic de l’Àrea de Benestar Social
−

Epígraf I.3, modificació per canvi de titularitat del conveni, a favor del Consorci
d’Educació de Barcelona.

Gerència de Serveis de Biblioteques
−

Establiment del preu públic dels Serveis de consulta a internet, que passa de
ser taxa a ser preu públic, per tal adequar-lo a la naturalesa de la prestació.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
−

Epígraf II.4, nou preu públic taula (dia) de l’Àrea d’Esplai Les Arenes.

−

Supressió epígraf III. Parc Natural del Montnegre-Corredor.

Oficina de Promoció Turística
−

Epígraf II, modificació per canvi de nom, “Serveis del programa “Barcelona
Province Convention Bureau”.

Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
−

Establiment d’una reducció del 20% a persones amb discapacitat o en situació
d’atur.

Organisme Autònom Institut del Teatre
−

Epígraf IV.1, nous preus públic per a porter de sala i regidor.

−

Epígraf IV.2, nous preus públics per a Serveis Tècnics docents, exempts d’IVA.

tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.

Finalment, encara entre les modificacions, cal dir que, en les diferents ordenances i
tarifes, s’han introduït algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no
suposen cap canvi de contingut material d’aquestaes pel que s’estima innecessari
detallar-les expressament.

Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports
cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, conforme el
que es preveu a l’article 44 del TRHL.

Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de

gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals podran emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.

Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, podran desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.

Vist l’article 12.2 del TRHL el qual faculta a les entitats locals per a adaptar a través de
les seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el
punt 1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de
cadascuna d’elles.

Vist l’article 15.1 del TRHL el qual determina que les entitats locals hauran d’acordar la
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.

Vist l’article 16.1 del TRHL relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.

Vist l’article 17 del TRHL referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.

Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament
a les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de

serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.

Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.B) del propi TRHL.

Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals.

Vistos els informes emesos per la interventora general i per l’interventor delegat de
l’Organisme autònom Institut del Teatre en relació a les ordenances aplicables a partir
de l’exercici de 2010.

Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus
públics.

Vist l’apartat 4.1, de la refosa 1/2009 sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir per a
l’exercici 2010 i següents, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2010 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposa l’article 134 del TRHL.

Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2010 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les
seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19
del TRHL.

Quart.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2010 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre
i, la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves
tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò
que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del
TRHL.

Cinquè.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2010 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es recullen
en les seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò que
disposen els articles del 41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Sisè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de trenta dies
a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Setè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Vuitè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense
cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions.
Novè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les ordenances.
Desè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”

El portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
anunciar el vot favorable del seu grup ja que les observacions que havien fet en el seu
moment sobre algunes taxes i preus públics han estat ateses.
I el Ple aprovà, 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 del grup del 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.
Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen de data 30 d’octubre de 2009 que proposa aprovar inicialment la
modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona, corresponent a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

“La normativa específica de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) es composa
d’Estatuts, Reglament Orgànic i Funcional i Ordenança General de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, essent necessari que les esmentades normes,
pel seu caràcter, estiguin actualitzades i adaptades a la legislació de general aplicació.

Segons es justifica a l’informe de la Gerència de l’ORGT, en el moment present convé
modificar l’Ordenança General, per tal que el nou text tingui efectivitat des de l’1 de
gener de 2010, coincidint amb l’inici de vigència de les ordenances generals
municipals, quina modificació s’ha proposat

als ajuntaments que han delegat les

seves competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona.

A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració
moderna, que realitza múltiples funcions, sovintment justifiquen diverses adaptacions,
les freqüents modificacions legislatives i reglamentàries fan necessària una contínua
adequació de l’Ordenança General perquè només quan les ordenances estan
actualitzades i adaptades al treball diari, poden complir la doble funció de servir com a
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.

Amb la publicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics, i l’ efectivitat en l’aplicació dels reglaments de desenvolupament de
la

Llei

General

Tributària,

que,

entre

d’altres

conseqüències,

impulsen

la

interoperabilitat i col·laboració administrativa, concorren potents motius per proposar
l’ actualització de l’ Ordenança General de gestió, Inspecció i Recaptació de l’ ORGT.

Per part de la Junta de Govern de l’Organisme, en sessió de data 22 d’octubre de
2009, s’acordà elevar al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la modificació
de

l’Ordenança General de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de

Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 9.h) dels Estatuts de l’ORGT.

Considerant que les modificacions proposades estan suficientment justificades i que la
seva incorporació a l’Ordenança general coadjuvarà a la

millor regulació de les

funcions de gestió, recaptació i d’inspecció que l’ORGT du a terme per exercir les
funcions delegades pels ajuntaments de la província a favor de la Diputació de
Barcelona, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i
Recursos Interns, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona. El text integrat de l’esmentada
Ordenança General consta en document annex.

Segon.- Sotmetre el present expedient als tràmits d’informació pública i audiència
dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.
Quart.- Publicar l’Ordenança General que resulta de la modificació per a coneixement
dels interessats i per tal de complir el que preceptua l’article 45 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació a la difusió pública dels programes i aplicacions
electrònics, informàtics i telemàtics utilitzats per l’Organisme de Gestió Tributària per a
l’exercici de les seves competències.”

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

8.- Dictamen de data 4 de novembre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, 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 Castellví de la Marca en data 24 de setembre de 2009
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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Castellví de la
Marca, en data 24 de setembre de 2009, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

I – Quotes urbanístiques. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques

Col·laboradores

d’aquest

municipi,

constrenyiment per aquest Ajuntament.


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.

un

cop

providenciat

el



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 – Execucions subsidiàries


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

III – Sancions administratives


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

IV – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

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

9.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Espunyola, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.

“El Ple de l’Ajuntament de l’Espunyola en data 24 d’agost de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 l’Espunyola, en
data 24 d’agost de 2009 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 o complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

II – Execucions subsidiàries


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

III – Sancions administratives


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

IV – Taxa llicències urbanístiques


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

V – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no
delegats en anteriors acords:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

2.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona de
les de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:

- Quotes d’urbanització. Contribucions especials. Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

3.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades pel Ple de l’Ajuntament 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’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deute tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

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 l’Espunyola 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.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Realització de liquidacions, provisionals o complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.

VII – Taxa escombraries domiciliàries i comercials


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VIII – Quotes d’urbanització


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

IX – Contribucions especials


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

X – Taxa llicències urbanístiques


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XI – Execucions subsidiàries


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XII – Sancions administratives


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”

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

10.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Malgrat de Mar, 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 Malgrat de Mar en data 1 d’octubre de 2009 acordà
l’especificació de 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents

ACORDS:

Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, en data 1 d’octubre de 2009 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’especifica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deute tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

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.

11.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òdena, 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 d’Òdena en data 15 de setembre de 2009 acordà
l’especificació de 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents

ACORDS:

Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Òdena, en data 15 de setembre de 2009 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’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deute tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

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 d’Òdena 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.

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions.



Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.



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



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

V – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VI – Taxa per l’entrada de vehicles


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VII – Taxa de cementiri


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VIII – Contribucions especials


Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

IX – 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.

X – Taxa expedició Llicències urbanístiques


Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XI – Quotes d’urbanització


Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XII – Taxa per l’expedició de documents administratius. Taxa per llicències d’obertura
d’establiments.

Taxa

per

retirada

de

vehicles

abandonats

o

estacionats

defectuosament en la via pública. Taxa pel subministrament d’aigua. Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
integral de l’Administració en les activitats i instal·lacions. Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectables o atraccions situades en terrenys d’ús
públic i industries de carrer. Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministraments.


Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XIII – Altres ingressos de dret públic tributaris


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.

XIV – Altres ingressos de dret públic no tributaris. Concessions administratives.
Execucions subsidiàries. 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.”

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

12.- Dictamen de data 29 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Polinyà, 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 Polinyà en data 30 de setembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Polinyà, en data
30 de setembre de 2009 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 pel servei de recollida d’animals domèstics de companyia.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

II – Quotes d’urbanització. Es delega, les facultats que la legislació urbanística atorga
a aquesta corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a la
Junta de Compensació del Pla Parcial Sector C Industrial Llevant de Polinyà.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

2.-

Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de

l’Ajuntament 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’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

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.

13.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, 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 Esteve de Palautordera en data 23 de juliol de 2009
acordà l’especificació de 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:

Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera, en data 23 de juliol de 2009 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’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació (fraccionaments, ajornaments, etc.), concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deute tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.

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.

14.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 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 Fost de Campsentelles en dates 14 de juliol de 2009 i
8 de setembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Fost de
Campsentelles, en data 14 de juliol de 2009 i 8 de setembre de 2009 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

- Taxa per llicència d’obertura i ocupació d’establiments i activitats. Sancions
administratives. Costes judicials derivades de procediments contenciós administratius.

Execucions subsidiàries. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Altres
ingressos de dret públic tributaris i no tributaris.


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 l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de
l’Ajuntament 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’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deute tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona en acords anteriors, quan circumstàncies

organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
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.

15.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, 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 Sobremunt en data 25 de març de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Sobremunt, en
data 25 de març de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

- Taxa per 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 o complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.



Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

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:

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.
16.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, 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 Vic en data 9 de setembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Vic, en data 9 de
setembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

- Taxa per a la prestació dels serveis relacionats amb els animals de companyia
(gossos)


Pràctica de les notificacions col·lectives en valor-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe, practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

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.

17.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilada, 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 Vilada en data 6 d’abril de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Vilada, en data
6 d’abril de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I – Execucions subsidiàries


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

II – Sancions administratives


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

III – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords anteriors,
que l’Ajuntament pugui liquidar.


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

2.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona de
les de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:

I – Quotes d’urbanització


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

3.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona de
les de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:

- Contribucions especials


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedientes 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 Vilada 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.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Concessió i denegació de beneficis fiscals.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.



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



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



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



Actuacions d’informació i assistència als contribuents.



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

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VI – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa per
subministrament d’aigua


Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VII – Quotes d’urbanització


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

VIII – Contribucions especials


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedientes 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 – Execucions subsidiàries


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

X – Sancions administratives


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



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

XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d’interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.



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



Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”

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

18.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2009 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 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 Vilafranca del Penedès en data 28 de juliol de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Vilafranca del
Penedès, en data 28 de juliol de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

I – Execucions subsidiàries


Pràctica de notificacions de 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.



Aprovació de fallits.



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

II – Sancions administratives


Pràctica de notificacions de 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.



Aprovació de fallits.



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

III – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa


Notificació del deute en període voluntari.



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.



Aprovació de fallits.



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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

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

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
19.- Dictamen de data 19 de novembre de 2009 que proposa aprovar l’expedient
de contractació del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau
Ferrat de Sitges”, amb un pressupost d’execució de 7.940.870,00 EUR, IVA
exclòs, així com la tramitació ordinària de l’expedient i el procediment obert
d’adjudicació subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant l’aplicació de més
d’un criteri de valoració, i aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la seva contractació

“Vist el projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, amb un
pressupost de nou milions dos-cents onze mil quatre-cents nou amb vint cèntims
(9.211.409,20) EUR, IVA inclòs, el que es desglossa en set milions nou-cents quaranta
mil vuit-cents setanta (7.940.870,00) EUR IVA exclòs i, un milió dos-cents setanta mil
cinc-cents trenta-nou amb vint cèntims (1.270.539,20) EUR d’IVA (16%), que conté
l’Estudi de Seguretat i Salut, tal com preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres
de construcció, el qual projecte ha estat aprovat inicialment pel Consell General del

Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 5 d’octubre de 2009.

Pressupost sense IVA

Tipus impositiu

Import de l’IVA

d’IVA
7.940.870,00 EUR

16%

Import de la despesa
IVA inclòs

1.270.539,20 EUR

9.211.409,20 EUR

Atès que l’esmentat projecte d’obres aprovat ha estat en tràmit d’informació pública
durant un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm 240, de 7 d’octubre de
2009, finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se
presentat cap al·legació.

Atès l’acord plenari de Diputació de Barcelona adoptat en data 29 de novembre de
2009 mitjançant el qual s’acorda acceptar la delegació de funcions i competències, que
ha estat atorgada pel Consorci del Patrimoni de Sitges a favor de la Diputació de
Barcelona, en virtut d’acord adoptat pel Consell General a proposta de la Comissió
Executiva d’aquest ens consorcial, en sessió celebrada en data 5 d’octubre de 2009,
als efectes de la realització, a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la Diputació, de totes les funcions i competències pròpies
necessàries per a la licitació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte, de
referència, d’acord amb el conveni regulador de col·laboració per al finançament i
execució de les obres de referència, a celebrar entre el Ministeri de Foment, la
Diputació de Barcelona i el Consorci, aprovat en virtut de l’esmentat acord.

Atès que es pot procedir a la contractació d’aquestes obres , i que per raó de la
quantia i les característiques de les mateixes, es pot dur a terme l’adjudicació d’aquest
contracte, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert d’adjudicació subjecte a
regulació harmonitzada, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, d’acord
amb el que preveuen els articles 134 i 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,

de Contractes del Sector Públic.

Atès que la finalitat de l’esmentat projecte té com objecte la restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges.

Atès que el licitador per poder presentar-se a aquesta licitació haurà de disposar de la
següent classificació d’obres, en tractar-se d’un Bé Cultural d’interès Nacional.

Grup K, Subgrup 7, Categoria e
Grup C, Subgrups tots, Categoria e

Atès que és procedent aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars (annex
I) que ha de regir la contractació de referència.

Atès que la direcció d’aquestes obres serà contractada externament.

Atès que la despesa plurianual de 9.211.409,20 EUR, (IVA inclòs del 16%) a la qual
aplicant un 18% d’IVA a partir del mes de juliolresulta 9.370.225,00 EUR, es farà
efectiva amb càrrec a les partides del pressupost dels exercicis següents:

Import (IVA inclòs)

Exercici 2010

Orgànic

Funcional

Econòmic

31200

336

650

2.216.237,00
Exercici 2011

5.121.910,00

31200

336

650

Exercici 2012

2.032.078,00

31200

336

650

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos
esmentats

Atès el que es disposa, respecte a la competència per a l’aprovació dels expedients de
contractació d’obres, a l’apartat 4.6.1 de la Refosa 1/2009 sobre la delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada per decret de la Presidència de 18 de desembre de 2008 i publicada al
BOPB núm. 308, de 24 de desembre de 2008.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació d’obres del projecte de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges ”, amb un pressupost d'execució de
7.940.870,00 EUR, IVA exclòs.

Segon,- AUTORITZAR la despesa plurianual de 9.211.409,20 EUR, (IVA inclòs del
16%) a la qual aplicant un 18% d’IVA a partir del mes de juliol resulta 9.370.225,00
EUR , amb càrrec a les partides G/31200/336/650 dels pressupostos dels exercicis
següents:

Exercici

Import (IVA inclòs)

Orgànic

Funcional

Econòmic

Exercici 2010

2.216.237,00

31200

336

650

Exercici 2011

5.121.910,00

31200

336

650

Exercici 2012

2.032.078,00

31200

336

650

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos
esmentats

Tercer.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars (annex I) que han
de regir la contractació de referència.

Quart.- DISPOSAR la tramitació ordinària de l’expedient i el procediment obert
d’adjudicació subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant l’aplicació de més d’un
criteri de valoració, d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 141 a 145 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Cinquè.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la
Unió Europea i al perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.”

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

ÀREA D’ESPAIS NATURALS

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
20.- Dictamen de data 26 d’octubre de 2009 que proposa aprovar el conveni marc
de col·laboració “Acuerdo Marco Administrativo” per a la cooperació en la gestió
de la Reserva de la Biosfera del Montseny i de la Reserva de la Biosfera La
Amistad (RBA), a Costa Rica.

“Atès que els problemes de medi ambient transcendeixen els límits de les fronteres
nacionals, i per tant, es requereix buscar solucions en l’àmbit global, de conformitat
amb els principis aprovats per la Conferència pel Medi Ambient i Desenvolupament de
les Nacions Unides, celebrada el juny de 1992, a Rio de Janeiro, Brasil.

Atès que l’estratègia de Sevilla aprovada l’any 1992 i el Pla d’Acció de Madrid per a les
Reserves de Biosfera (2008-2013), aprovat en el tercer Congrés Mundial de Reserves
de Biosfera celebrat a Madrid, al febrer de 2008, són documents internacionals que
han de prendre’s en consideració per a la implementació del present conveni marc.

Atès que el programa MaB “Persona i Biosfera” de la UNESCO és des del seu
establiment, a principis dels anys setanta, un interessant instrument per formular
criteris i exemplificar un nou model de relació de l’ésser humà amb la natura. És en
aquest context on trobem les Reserves de la Biosfera, espais singulars que, sense que
això impliqui necessàriament un règim jurídic especial, són així reconegudes per la
UNESCO com àrees de referència on exemplificar una nova manera de relació de
l’home amb la natura. En aquest sentit, dins d’aquest programa, es promou la
cooperació i intercanvi entre Reserves de Biosfera en l’àmbit internacional i així ho
reconeixen els comitès MAB de Costa Rica i d’Espanya.

Atès que la Reserva de la Biosfera La Amistad (en endavant la RBA), des de 1982 es
troba incorporada dins del Programa MAB de la UNESCO.

Atès que el Parc Natural del Montseny va ser declarat Reserva de la Biosfera (una
àrea on la protecció del medi natural ha de conviure amb l’ús productiu dels recursos i
on s’ha de constatar la viabilitat de fer compatibles la conservació i el
desenvolupament) pel Consell Internacional del programa MaB (l’home i la biosfera) de
la UNESCO el 28 d’abril de 1978.

Atès que l’article 22 de la Llei de Biodiversitat nº 7788, publicada a la Gaceta 101 de
27 de maig de 1998, estableix que el SINAC és un òrgan desconcentrat del Ministerio
de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), amb personalitat jurídica
instrumental, que integra les competències en matèria forestal, vida silvestre i àrees
silvestres protegides, protecció i conservació de l’ús de conques hidrogràfiques i
sistemes hídrics, amb la finalitat de dictar polítiques, planificar i executar processos
dirigits a aconseguir la sostenibilitat en el maneig dels recursos naturals de Costa Rica.

Atès que de conformitat amb l’article 21 del Reglament a la Llei de Biodiversitat, Decret
nº 34433-MINAE, Publicat a la Gaceta nº 68 de 8 d’abril de 2008, el SINAC està
integrat per 11 Àrees de Conservació, de les quals formen part l’Área de Conservación
La Amistad Caribe (ACLA-C) i l’Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P).

Atès que dins del ACLA-C i del ACLA-P, existeixen territoris de significat mundial com
RBA, que inclou les Àrees Silvestres Protegides com el Parque Nacional Barbilla,
Reserva Biològica Hitoy Cerere, Reserva Forestal Río Macho, Zona Protectora Río
Navarro y Sombrero, Zona Protectora Las Tablas, Parque Nacional Tapantí Macizo de
la Muerte, Parque Nacional Chirripó i el Parque Internacional La Amistad (PILA),
Binacional amb Panamá. A més, algunes de les Àrees Silvestres Protegides incloses a

la RBA, han sigut declarades per la UNESCO com “Sitio de Patrimoni Mundial Natural”
i com “Sitio Ramsar Turberas de Talamanca”.

Atès que dins de la RBA existeixen set (7) territoris indígenes Bribrí i Cabécar que
històricament han ocupat aquestes regions i han fet ús de les mateixes com “Sitios
Sagrados”, “Sitios de Asentamientos y de Aprovechamiento Racional de la
biodiversidad”.

Atès que el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, situat en les
províncies de Barcelona i Girona, reuneix un conjunt notable de valors naturals, un
mosaic de considerable diversitat biològica, un valuós patrimoni cultural i una sèrie de
paisatges que s’han conservat amb una notòria qualitat i que són el resultat de la
relació ancestral de la societat i el medi natural.

Atès que les Diputacions de Barcelona i Girona són les titulars de la gestió i
coordinació de les actuacions de la Reserva de la Biosfera del Montseny, de
conformitat amb l’establert a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals de
Catalunya, i en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del
Montseny, aprovat per Resolució del Consell de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, l’11 de desembre de 2008, i d’acord amb el Conveni de
cooperació i coordinació en la gestió del Parc Natural del Montseny, signat per
ambdues diputacions el 3 d’abril de 2008.

Atès que la Diputació de Barcelona per mitjà de l’Àrea d’Espais Naturals i amb la
participació de les administracions locals implicades, gestiona un conjunt de parcs
naturals dins de la província de Barcelona, Espanya, en el que s’inclou el Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny, amb l’objectiu de preservar els valors naturals i
culturals i fer possible, al mateix temps, un desenvolupament equilibrat en les àrees
protegides i la seva zona d’influència.

Atès que la Diputació de Girona, amb la participació de les administracions locals
implicades, participa en la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, compartint els objectius de conservació dels valors naturals i culturals, i
promovent al mateix temps un desenvolupament sostenible, així com altres programes
d’àmbit provincial, entre els quals hi ha el programa de conservació d’aquells boscos
amb un major interès per a la preservació.

Atès que el 12 de juliol de 1994 es va signar a San José, Costa Rica, l’”Acord
Administratiu entre el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas de Costa
Rica i la Diputació de Barcelona per a la cooperació en la gestió del Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny, i la Reserva de la Biosfera La Amistad (sector
costarricense)”, i que el 30 d’abril de 1997, es va signar, a Barcelona, un nou Acord en
el mateix sentit.

Atès que existeix una coincidència en els objectius fonamentals de les parts
participants en aquest conveni marc, i que aquest fet, per tant, fa necessari aprofundir
en les relacions d’amistat i cooperació entre aquestes, dins de l’àmbit dels seus
objectius comuns.

Atès que els objectius de les àrees de conservació i desenvolupament sostenible de
Costa Rica i dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i per la
Diputació de Girona, així com el fet de que les tres institucions tinguin responsabilitats
en la gestió de la biosfera, les enquadra dins del desenvolupament del Programa MaB
“Persona i Biosfera” de la UNESCO.

Atès que els problemes del medi ambient no poden situar-se només dins dels límits de
les fronteres nacionals, sinó que s’han d’enfocar amb mentalitat oberta i visió
planetària.

Atès que existeixen casos de cooperació entre institucions que gestionen espais
naturals protegits i entre reserves de la biosfera de diversos països, dels quals s’han
derivat en excel·lents resultats.

Atès que les institucions signants tenen interès en aconseguir la implementació de
polítiques de conservació i desenvolupament sostenible en les àrees de la seva
competència, així com la necessitat d’unificar esforços de cooperació en relació amb
l’ordenació de l’ús del sòl, la conservació de la biodiversitat i la transferència
d’experiències en les Reserves de la Biosfera d’arreu del món, en el marc del present
conveni marc.

Atès que es fa necessari crear mecanismes d’informació, capacitació i gestió
ambiental per difondre i promoure alternatives d’ordenació equilibrada del territori, així
com de conservació i ús sostenible dels recursos naturals.

Atesa l’existència d’objectius coincidents, entre d’altres, el desenvolupament
socieconòmic i de conservació i respecte al patrimoni natural, i el d’unificar esforços de
cooperació en relació amb l’ordenació de l’ús del sòl, la conservació de la biodiversitat
i la transferència d’experiències en les Reserves de la Biosfera d’arreu del món, el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de Costa Rica, i les
Diputacions de Barcelona i Girona estan interessades en establir un conveni que reguli
aquesta mútua cooperació.

Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

Vist el punt 2.1.8,a) de la Refosa núm. 1/2009, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 308, de
data 24.12.2008.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica Parcs Naturals proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea
d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.– Aprovar el present conveni marc “Acuerdo Marco Administrativo” a
subscriure entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de Costa
Rica, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, d’acord amb la minuta de
conveni que es transcriu a continuació:

ACUERDO MARCO ADMINISTRATIVO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
DE CONSERVACIÓN DEL GOBIERNO DE COSTA RICA, LA DIPUTACION DE
BARCELON Y LA DIPUTACIÓN DE GIRONA, DEL REINO DE ESPAÑA

En la ciudad de San José, Costa Rica, el día…………., siendo las……..horas se
reúnen:

Por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de Costa Rica,
la señora Guisselle Méndez Vega, Directora Ejecutiva, según Acuerdo Nº 004,

publicado en La Gaceta Nº 82 del 29 de abril del año 2009 y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), en adelante “el SINAC”, con
cédula de personalidad jurídica número tres-cero cero siete trescientos diecisiete
novecientos doce.

Por parte de la Diputación de Barcelona, D. Josep Mayoral Antigas, Presidente
Delegado del Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, facultado de
acuerdo con el Texto Refundido núm. 1/2009 sobre delegación de competencias y
atribuciones de los órganos de la Diputació de Barcelona, diferentes al Pleno,
publicado en el BOPB núm. 308, de fecha 24.12.2008, asistido por la secretaria
delegada, Nuria Marcet Palau, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto de
Presidencia de la Corporación de 11 de noviembre de 2008, publicado al BOPB núm
279 de fecha 20 de noviembre de 2008.

Por parte de la Diputación de Girona,

D. Enric Vilert Butchosa, Presidente de la

Diputación de Girona, elegido el 30 de julio de 2007, en el acto de constitución de la
corporación, facultado para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 7
de julio de 2009, mediante el cual se aprueba el texto del presente Convenio, y asistido
por el Secretario General de la Diputación de Girona, D. Juan Ignacio Soto Valle.

Las Partes reunidas y con el poder de representación por el cual actúan han acordado
el presente Acuerdo Marco Administrativo, que se regirá por los antecedentes y las
cláusulas que a continuación se exponen y enumeran:

ANTECEDENTES

I. Que los problemas de medio ambiente trascienden los límites de las fronteras
nacionales, por lo que se requiere buscar soluciones en el ámbito global, de
conformidad con los principios aprobados por la Conferencia para el Medio
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en junio de 1992, en
Río de Janeiro, Brasil.

II. Que la Estrategia de Sevilla aprobada en el año 1992 y el Plan de Acción de
Madrid para las Reservas de Biosfera (2008-2013), aprobado en el tercer
Congreso Mundial de Reservas de Biosfera celebrado en Madrid, en febrero
de

2008,

son

documentos

internacionales

que

deben

tomarse

en

consideración para la implementación del presente Acuerdo Marco.

III. Que dentro del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) , se promueve la cooperación e intercambio entre
Reservas de Biosfera en el ámbito internacional y así lo reconocen los comités
MAB de Costa Rica y de España.

IV. Que la Reserva de la Biosfera La Amistad, en adelante la RBA desde 1982 y el
Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny desde 1978, se
encuentran incorporadas dentro del Programa MAB de la UNESCO.

V. Que el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788, publicada en la Gaceta
101 del 27 de mayo de 1998, establece que el SINAC es un órgano
desconcentrado del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET),

con

personalidad

jurídica

instrumental,

que

integra

las

competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas,
protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas
hídricos, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a
lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.

VI. Que de conformidad con el artículo 21 del Reglamento a la Ley de
Biodiversidad, Decreto Nº 34433-MINAE, Publicado en La Gaceta Nº 68 del 8
abril de 2008, el SINAC esta integrado por 11 Áreas de Conservación, de las
cuales forman parte el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C) y el
Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P).

VII. Que dentro del ACLA-C y del ACLA-P, existen territorios de significancia
mundial como RBA, que incluye a las Áreas Silvestres Protegidas como el
Parque Nacional Barbilla, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Reserva Forestal
Río Macho, Zona Protectora Río Navarro y Sombrero, Zona Protectora Las
Tablas, Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, Parque Nacional
Chirripó y el Parque Internacional La Amistad (PILA), Binacional con Panamá.
Además, algunas de las Áreas Silvestres Protegidas incluidas en la RBA, han
sido declaradas por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial Natural y
como Sitio Ramsar Turberas de Talamanca.

VIII. Que dentro de la RBA, existen siete (7) territorios indígenas Bribrí y Cabécar
que históricamente han ocupado estas regiones y han hecho uso de las
mismas como Sitios Sagrados, Sitios de Asentamientos y de Aprovechamiento
Racional de la biodiversidad.

IX. Que el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, situado en las
provincias de Barcelona y Girona, reúne un conjunto notable de valores
naturales, un mosaico de considerable diversidad biológica, un valioso
patrimonio cultural y una serie de paisajes que se han conservado con una
notoria calidad y que son el resultado de la relación ancestral de la sociedad y
el medio natural.

X. Que la Diputación de Barcelona por medio del Área de Espacios Naturales y
con la participación de las administraciones locales implicadas, gestiona un
conjunto de parques naturales dentro de la provincia de Barcelona, España, en
el que se incluye el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, con
el objetivo de preservar los valores naturales y culturales y hacer posible, al
mismo tiempo, un desarrollo equilibrado en las áreas protegidas y su zona de
influencia.

XI. Que la Diputación de Girona, con la participación de las administraciones
locales implicadas, participa en la gestión del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera del Montseny, compartiendo los objetivos de conservación de los
valores naturales y culturales, y promoviendo al mismo tiempo un desarrollo
sostenible, así como otros programas de ámbito provincial, entre los cuales, el
programa de conservación de aquellos bosques con un mayor interés para la
preservación.

XII. Que el día 12 de Julio de 1994 se firmó en San José, Costa Rica el “Acuerdo
Administrativo entre el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas de
Costa Rica y La Diputación de Barcelona para la cooperación en la gestión del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, y la Reserva de la
Biosfera La Amistad (sector costarricense)”, y que el 30 de abril de 1997, se
firmó, en Barcelona, un nuevo Acuerdo en el mismo sentido.

XIII. Que existe coincidencia en los objetivos fundamentales de las partes en este
Acuerdo, lo que posibilita profundizar las relaciones de amistad y cooperación
entre éstas, dentro del ámbito de sus objetivos comunes.

XIV. Que las instituciones firmantes tienen interés en lograr la implementación de
políticas de conservación y desarrollo sostenible en las áreas de su
competencia, así como la necesidad de aunar esfuerzos de cooperación en lo
relacionado con la ordenación del uso del suelo, la conservación de la
biodiversidad y la transferencia de experiencias en las Reservas de Biosfera
en el marco del presente Acuerdo Marco.

XV. Que se hace necesario crear mecanismos de información, capacitación y
gestión ambiental para difundir y promover alternativas de ordenación
equilibrada del territorio, así como de conservación y uso sostenible de los
recursos naturales.

CLÁUSULAS

1. El objetivo del presente Acuerdo es establecer el marco de cooperación entre las
Partes, que coadyuve al fortalecimiento de las capacidades y al desarrollo de
mecanismos que faciliten la gestión adecuada de la biodiversidad y al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ubicadas en la RBA en
Costa Rica y en el Parque Natural y Reserva de Biosfera del Montseny en España,
en adelante “Reservas de la Biosfera Hermanadas”.

2. Las áreas de cooperación mutua que preferiblemente podrán desarrollarse en el
marco del presente Acuerdo Marco, serán:

a) Investigación y capacitación.
b) Educación ambiental.
c) Turismo Sostenible.
d) Ordenación territorial.
e) Tratamiento de los ecosistemas.
f)

Monitoreo biológico.

g) Prevención y manejo de incendios.
h) Promoción de servicios ambientales.
i)

Producción ambientalmente sostenible.

j)

Adaptación y mitigación al Cambio Climático.

k) Gestión ambiental y comunitaria con poblaciones locales.
l)

Otras acciones que se contemplan de forma conjunta.

3. Las Partes firmantes se comprometen a:

a) Promover la conservación del patrimonio natural y cultural que conservan ambas
Reservas de Biosfera Hermanadas y los sistemas de Áreas Protegidas que las
instituciones gestionan, así como las zonas de amortiguamiento de éstas.

b) Hacer sus mejores esfuerzos para conservar el patrimonio biológico cultural de las
Reservas de la Biosfera Hermanadas, las que se gestionarán con una política de
desarrollo social, económico y cultural, en el marco del “Plan de Acción para las
Reservas de la Biosfera”, definido por el Consejo Internacional de Coordinación del
Programa sobre el Hombre y la Biosfera.

c) Fomentar la Cooperación Internacional requerida con el fin de cumplir con el
objetivo establecido en la cláusula primera del presente Acuerdo, en el marco de
los distintos programas e iniciativas de cooperación e intercambio entre las Áreas
Protegidas de Europa y América Latina, del Programa MAB, de la Red
Iberoamericana de Áreas Protegidas y de otros mecanismos de cooperación en
esta materia, que sean considerados de común acuerdo por las Partes.

d) Reforzar la colaboración entre las Partes, en materia de trabajos científicos,
técnicos y de planificación, de acuerdo con lo establecido en las áreas de
cooperación mutua, indicadas en la cláusula tercera del presente Acuerdo Marco.

e) Promover en la medida de sus posibilidades, el fortalecimiento de la Red
Iberoamericana de Reservas de la Biosfera.

f)

Promover en la medida de sus posibilidades, el intercambio de experiencias entre
representantes de los gobiernos locales, de las comunidades aledañas y entre los
funcionarios de las Reservas de la Biosfera Hermanadas.

4. Para la ejecución y seguimiento del presente Acuerdo Marco, se creará un Comité de
Cooperación Conjunto, con el objetivo de promover, coordinar y ejecutar lo establecido
en este instrumento. Estará integrado de la siguiente forma:


Un representante de la Diputación de Barcelona.



Un representante de la Diputación de Girona.



Un representante del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny.



Un representante de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de la
Secretaría Ejecutiva del SINAC.



Un representante de la Reserva de Biosfera La Amistad del sector Pacífico.



Un representante de la Reserva de Biosfera La Amistad del sector Caribe.

Podrán estar representados en el Comité, de forma puntual o permanente, aquellos
organismos o instituciones que colaboren, mediante la aportación de recursos, en el
desarrollo de las actuaciones derivadas de este acuerdo. El propio Comité de
Cooperación Conjunto determinará la modalidad de dicha representación, en función
del grado de implicación de la institución u organismo representado.

5. Las funciones del Comité de Cooperación Conjunto, serán:

a) Elaborar, ejecutar y evaluar planes de trabajo anuales, en cumplimiento de lo
establecido en la cláusula segunda de este Acuerdo.

b) Ejecutar, en la medida de las posibilidades y en función de la consecución de
cooperación, el IV Plan de acción, que se adjunta, como anexo a este Acuerdo
Marco y forma parte integral del mismo.

c) Elaborar y ejecutar, en la medida de sus posibilidades, convenios y proyectos
específicos, en el marco del presente Acuerdo.

d) Favorecer la transferencia de información y conocimiento entre las Partes, con el
objeto de profundizar en el intercambio de experiencias, de conformidad con las
áreas de cooperación mutua indicadas en la cláusula segunda del presente
documento. En la medida de sus posibilidades, promover que los beneficios

derivados de este Acuerdo Marco, se extiendan a todas las Áreas Protegidas de
las Reservas de la Biosfera Hermanadas.

e) Gestionar recursos financieros y técnicos que permitan apoyar la ejecución de las
acciones derivadas del presente Acuerdo Marco y las contempladas en el IV Plan
de Acción, mencionado en el inciso b) de esta cláusula.

6. Cualquier controversia que surja durante la ejecución del presente Acuerdo Marco,
será resuelta por las Autoridades firmantes en el mismo.

7. El presente Acuerdo sustituye y deja sin efecto al anterior “Acuerdo Administrativo
entre el Ministerio de Ambiente, Energía de Costa Rica, la Diputación de Barcelona y
el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables de Panamá para la
cooperación en la gestión del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny,
y el Parque Internacional y Reserva de la Biosfera de La Amistad”, firmado en
Barcelona el 30 de abril de 1997.

8. Este Acuerdo Marco tiene una vigencia de cinco años a partir de la firma del mismo,
pudiendo prorrogarse de común acuerdo entre las Partes por escrito y previa
evaluación de sus resultados, por períodos iguales.

9. Cualquiera de las Partes podrá ponerle fin al presente Acuerdo Marco, mediante
notificación por escrito, con noventa días naturales de anticipación para su finiquito, no
obstante,

en

cualquier

caso

las

partes

deben

comprometerse

a

terminar

satisfactoriamente las acciones o proyectos en marcha.

10. Los términos del presente Acuerdo Marco podrán ser modificados, por acuerdo escrito
entre las Partes, el cual formará parte integral del convenio.

ANEXO 1 AL CONVENIO

MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN
REPUBLICA DE COSTA RICA

DIPUTACIÓN DE BARCELONA
ÀREA DE ESPACIOS NATURALES
CATALUÑA, ESPAÑA

IV PLAN DE ACCIÓN
2009-2012

Sobre la base del acuerdo administrativo
de cooperación entre:

Parque Internacional y Reserva de la Biosfera de
La Amistad
(Costa Rica)

y

Parque Natural y Reserva de la Biosfera del
Montseny
(Cataluña, España).

HERMANAMIENTO ENTRE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
DEL MONTSENY (ESPAÑA) Y LA AMISTAD (COSTA RICA)

2009-2012

OBJETIVO 1:

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DEL CONVENIO.

Acción 1: Se prevé la firma de un nuevo acuerdo administrativo entre el Parque Natural
y Reserva de la Biosfera del Montseny y el Parque Internacional y Reserva
de la Biosfera La Amistad, Sector Costa Rica. Este acuerdo ampliará el
suscrito en su día entre la Diputación de Barcelona y el Ministerio del
Ambiente y Energía, el 30 de abril de 1997. El IV Plan de Acción
desarrollará dicho acuerdo y se firmará en San José de Costa Rica durante
el año 2009, para un período de cuatro años (2009 –2012).

Acción 2: Al finalizar el presente plan, se prevé la redacción de la memoria del IV Plan
de Acción y la aprobación de un V Plan de Acción, el cual será firmado en la
ciudad de Barcelona.

Acción 3: Se entiende que la participación de representantes del Parque Internacional
La Amistad es igualitaria y compartida, entre el sector Pacífico y el sector
Caribe de la Reserva de La Biosfera de La Amistad.

Acción 4: Con carácter general y salvo las excepciones que se consideren oportunas,
para desarrollar las actuaciones previstas en este plan de trabajo, operará
un régimen de reciprocidad, según el cual, cuando se produzcan
desplazamientos y estadías a causa de intercambios o acciones de
cooperación, la institución emisora asumirá el coste de los viajes y la
receptora, el coste de la estancia, incluyendo alojamiento y manutención. En
el resto de las actuaciones, tales como ediciones, producción de materiales
gráficos, realización de seminarios, se estudiará, en cada caso, la fórmula
de financiación más adecuada. Lo anteriormente expresado será sin
perjuicio de los beneficios que pueda reportar la obtención de otras fuentes

de financiación y optimizando la utilización de las tecnologías de
comunicación.

OBJETIVO 2.

COOPERACIÓN EN PROGRAMAS CIENTÍFICOS Y DE FORMACIÓN.

Acción 1: Facilitar el desarrollo de la investigación y trabajos de postgrado en ambas
reservas de la biosfera y en sus zonas de influencia, así como brindar el
apoyo necesario a los investigadores procedentes de ambos países para
desarrollar sus investigaciones.

Acción 2: Realizar intercambios de guarda recursos, técnicos y profesionales, con la
finalidad de desarrollar actividades de capacitación en campos como:
manejo de los bosques de altura, incendios forestales, quemas controladas,
educación

ambiental,

participación

ciudadana,

participación

de

las

municipalidades, inventarios de biodiversidad, turismo sostenible, modelos
de manejo de Áreas Silvestres Protegidas, modelos de integración de
voluntariado en la Áreas Silvestres Protegidas.
Acción 3: Promover la realización en el año 2010 de un Seminario Internacional sobre
“El aporte de las ASP al desarrollo económico de las comunidades vecinas,
de la región y del país en general”, buscando la colaboración y la
cofinanciación de instituciones diversas en ambos países, así como de
organismos internacionales. Este seminario se podrá llevar a cabo en
cualquiera de los dos países.
Acción 4: Colaborar, en la medida de lo posible, en la elaboración de los Planes de
Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de la Reserva de La biosfera La
Amistad

que no cuenten con este documento o haya necesidad de

actualizarlo, abordando, de una manera especial la conectividad entre áreas
protegidas.

OBJETIVO 3.

EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.
Acción 1: Producción de material divulgativo y de apoyo para diferentes actividades y
presentaciones del Hermanamiento, así como acerca de los respectivos
sistemas de áreas protegidas.
Acción 2: Realizar publicaciones conjuntas con información acerca del hermanamiento
y de las características de ambas áreas protegidas. En especial se propone:
−

La reedición y renovación del folleto desplegable.

−

La edición del catálogo de la exposición “el hombre y los animales”.

−

La edición de material dedicado a la infancia, en castellano y catalán,
que incluya el fomento de las lenguas indígenas: bribri o cabécar.

Acción 3: Desarrollar información acerca del hermanamiento en las respectivas
páginas web del SINAC – Área de Conservación La Amistad Caribe y de la
Diputación de Barcelona – Red de Parques - Parque Natural del Montseny.
Cada institución velará por el establecimiento de las conexiones necesarias
para que los usuarios puedan, a través de cualquiera de las dos páginas,
acceder a la información de las otras áreas protegidas e instituciones.
También se prevé incorporar todas aquellas bases de datos, (geográficas,
biológicas) de que dispone cada Reserva de Biosfera.
Acción 4: Intercambiar bibliografía,

material gráfico y documentación de interés

común.
OBJETIVO 4.
INTERCAMBIOS, ENCUENTROS Y COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN.
Acción 1: Mantener y fortalecer el intercambio de guardarecursos y técnicos de ambas
instituciones con el objetivo de desarrollar programas de capacitación en
servicios en ámbitos tales como: prevención de incendios forestales,
monitoreo de indicadores ecológicos, turismo, educación ambiental,
programas de fomento del desarrollo y la elaboración de planes y
propuestas para el desarrollo institucional.
Acción 2: Promover

la

realización

de

intercambios

de

experiencias

entre

representantes de las municipalidades y comunidades aledañas a las áreas

protegidas, sobre aspectos tales como: participación en la gestión,
ecoturismo, oportunidades de empleo, protección de los recursos naturales
y actividades económicas productivas.
Acción 3: Desarrollar, por parte de la Diputación de Barcelona, en la medida de sus
posibilidades, acciones de cooperación específicas en los ámbitos
siguientes:
−

Desarrollo de planes de prevención contra incendios forestales para las
áreas protegidas de la Reserva de La Biosfera de La Amistad.

−

Evaluación del desarrollo ecoturístico de las comunidades aledañas a
las áreas protegidas de la Reserva de La Biosfera de La Amistad.

−

Búsqueda de soluciones tecnológicas para atender la problemática de la
basura (desechos sólidos) dentro de las Áreas Silvestres Protegidas.

−

Participación de las municipalidades en la gestión de las áreas
protegidas.

Acción 4: Reestablecer el intercambio y la participación de los voluntarios del Círculo
de Amigos de los Parques Naturales de la Diputación de Barcelona en el
sistema de voluntariado del sistema de áreas protegidas de Costa Rica,
durante la vigencia del plan.

OBJETIVO 5.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y RED INTERNACIONAL DE RESERVAS DE LA
BIOSFERA.
Acción 1: Continuar colaborando con la Red Iberoamericana de Reservas de la
Biosfera y con las otras redes de cooperación entre áreas protegidas
iberoamericanas y europeas, en las cuales están inscritas tanto la Reserva
de La Biosfera de la Amistad como la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Se seguirá gestionando, en este sentido, el apoyo de los respectivos
comités MAB de la UNESCO.

Acción 2: Establecer y actualizar la información acerca de las posibles fuentes de
financiación, a través de la cooperación internacional, para el desarrollo de
las acciones previstas en este plan de acción.
Acción 3: Solicitar a la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa,
colaboración para la implementación de este IV plan de acción.
Acción 4: Ambas reservas se comprometen a difundir en los diferentes seminarios
internacionales y nacionales en los que participen, individualmente o en
forma conjunta, el hermanamiento, sus objetivos y los logros alcanzados”.

Segon.– Facultar al President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona com a representant de la mateixa, per la formalització del referit conveni.

Tercer.– Designar com membre del Comitè de Cooperació Conjunt, el qual té com
objectiu promoure, coordinar i executar el present conveni, al President-Delegat de
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Quart – Comunicar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de
Costa Rica, i a la Diputació de Girona la present Resolució pel seu coneixement i als
efectes escaients.”

Respecte a aquest Dictamen, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr.
Ciurana, manifestà l’abstenció per una qüestió bàsicament formal, però que entenem
que és prou important que ho justifiqui. És a dir, en una altra ocasió que també ens
van portar un tema sobre la Reserva del Montseny, ja ho vam dir que ens semblava
des d’un punt de vista institucional, poc correcte, que qui signa un conveni amb el
Govern de Costa Rica sigui, per un costat la Diputació de Barcelona i la Diputació de
Girona. Ens sembla que, tant des d’un punt de vista competencial com des d’un punt
de vista institucional, la relació entre el Govern de Costa Rica i les administracions
catalanes s’hauria d’articular amb el Govern de Catalunya més i quan el president del

Parc del Montseny és el president de la Generalitat per molt que la gestió estigui
delegada en les diputacions de Girona i de Barcelona. Per tant, entenem que una
relació d’aquestes característiques no hauria de ser un conveni, en aquest cas, a tres
bandes (Diputació de Girona, Diputació de Barcelona i Govern de Costa Rica) sinó,
insisteixo, de govern a govern, del Govern de Costa Rica amb el Govern de la
Generalitat. Més enllà el que ens crida l’atenció, son alguns temes estrictes de
redacció, és a dir, el text del que estem aprovant diu: “Acuerdo marco administrativo
entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de Costa Rica, la
Diputación de Barcelona y la Diputación de Gerona del Reino de España”. Obviar
absolutament el Govern de Catalunya en aquesta situació ens sembla sorprenent més
i quan la Diputació de Girona, precisament, també està presidida per un president
d’ERC i per tant suposo que una mínima sensibilitat, tant pel que fa al tema lingüístic
en el que està redactat (com a mínim hauria d’estar redactat en els dos idiomes) com
per la terminologia que es fa servir, ens sembla bastant sorprenent aquesta forma de
fer aquest conveni.

Per una qüestió formal, però que entenem que no és menor, ens abstenim.

I el Ple aprovà, 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 del Partit Popular i l’abstenció dels diputats
assistents del grup de Convergència i Unió, sent el resultat definitiu de 33 vots a favor i
17 abstencions.

Oberta la part no-resolutiva de la sessió: seguiment i control de la gestió
corporativa, es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació, compresos entre el número 10.434 fins al 11.881. Al propi temps es dona

compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 29 d’octubre de 2009 i 12 de novembre de 2009.

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 10 minuts.

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 539139 al 539194.

Barcelona, 23 de desembre de 2009

LA SECRETÀRIA GENERAL
Petra Mahillo García

