ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE GENER DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de gener de 2005, a les 12 hores i 10 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vice-president primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vice-president segon, Ramon Álvarez Martínez, del vicepresident tercer, Jaume Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que
s'esmenten a continuació: Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria
Buenaventura Puig, Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael
Cañedo Torrubiano, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana
Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols, Fèlix
Domingo Chico Vara, Montserrat Domènech Borrull, Margarita Dordella Cirera, M.
Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Antonio Pedro Fogué Moya, Eugeni
Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García Lores, José Luis Jimeno
Sáez, Jordi Labòria Martorell, Francesc López Guardiola, Josep Mayoral Antigas,
Immaculada Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez,
Montserrat Niso Holgado, Manel Olivés Juanola, Josep Pérez Moya, Joan Recasens
Guinot, Rafael Roig Milà, Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz
Novella, Esteve Terradas Yus, Ignasi Valls Vilaró i Jaume Vives Sobrino.

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

Hi assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí.

Van excusar la seva assistència els diputats següents: Jordi Cornet Serra, Cisco de la
Cruz Muñoz, Angel Faustino Merino Benito, Montserrat Gibert Llopart, Joan
Puigdollers Fargas, Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros Casas, Eduard Tortajada
Molina,

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària i
extraordinària del 23 de desembre de 2004, i va ratificar, aprovar o prendre
coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 12.01.05 que proposa l’aprovació del conveni de
transferència de funcions i cessió, per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament
de Barcelona, dels espais públics esportius de les instal·lacions de la piscina
Sant Jordi i del recinte de l’Escola Industrial mitjançant mutació demanial per
canvi de titular del bé.

Primer.- APROVAR la transferència a l’Ajuntament de Barcelona de les funcions
inherents als serveis públics de la piscina Sant Jordi i de les instal·lacions esportives
del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona i CEDIR a aquest Ajuntament la
superfície dels béns de domini públic afectats als susdits serveis públics, descrita en
annex als presents acords, mitjançant una mutació demanial pel canvi del subjecte
titular del bé, en virtut de l’esmentada atribució de competències que fa la Carta
Municipal de Barcelona al seu article 120 a l’Ajuntament de Barcelona. (S’acompanyen
d’annex I a IV la relació del béns afectats per aquests conveni, mobles i immobles, els
plànols de detall i la certificació del Secretari de la Diputació de l’Inventari de béns
provincial).

Segon.- APROVAR el text del conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona, que s’adjunta al present dictamen, amb tots els seus
annexes i una relació d’aquests, pel qual es determinen les condicions i les respectives
obligacions de la present cessió.

En formalitzar-se l’assumpció de la transferència i la cessió, l’Ajuntament de Barcelona
se subrogarà en els drets i obligacions de la Diputació de Barcelona, tot això de
conformitat amb les previsions respectives contingudes en el conveni.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima de tres milions (3.000.000) d’euros, per
donar compliment als compromisos adquirits per la Diputació de Barcelona en virtut
d’aquest conveni.

El pagament es farà efectiu amb càrrec a la partida S000000.911B0.76200, núm
d’ordre 2 i d’acord amb les previsions de la clàusula sisena del conveni.

Quart.- ELEVAR a escriptura pública els presents acords, i disposar que la mutació
demanial que n’és causa sigui anotada a l’Inventari de la Corporació i sigui
comunicada al Registre de la Propietat per a la seva inscripció.

Cinquè.- COMUNICAR els precedents acords a l’Ajuntament de Barcelona, a la
Federació Catalana de Natació, a FECSA, a la Conselleria d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i a Airtel Móvil, SA.

Sisè.- DECLARAR que continuen vigents en els seus propis termes, sense que la
signatura d’aquest Conveni produeixi cap efecte, el contracte d’arrendament signat
entre la Diputació de Barcelona i FECSA en data 4.7.1994, i amb el conveni signat el
25.7.1997 amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’un dipòsit de regulació
i tractament primari de sanejament.

Setè.- AUTORITZAR, indistintament, la Presidència de la Diputació de Barcelona, la
Presidència de l’Àrea de Govern Local i la Presidència delegada de l’Àrea d’Esports
per a la signatura del conveni i per a l’adopció de les resolucions i la formalització dels
documents públics i/o privats que resultin necessaris per a l’efectivitat dels presents
acords.

Sol·licità la paraula el President del grup Popular d’aquesta Corporació Sr. Garcia
Albiol, per manifestar que es traspassa la gestió i la titularitat de la piscina de Sant
Jordi a l’Ajuntament de Barcelona i des de un punt de vista conceptual no ens sembla
malament, hi podíem estar d’acord, però si que hi ha un parell de puntualitzacions que
creiem que son importants. Creiem que aquest traspàs a l’ajuntament de Barcelona es
tindria que fer en condicions i molt ens temem que això no és així. En data 14 de gener
de l’any 2004, el diputat que els hi parla va presentar dos preguntes aquí a la Diputació
que feien referència al fet que nosaltres enteníem que s’estaven fent moltes
inversions, especialment des de l’any 92 a la piscina Sant Jordi, inversions en
referència a obres de manteniment de la mateixa i que es plantejaven quin era el futur
d’aquesta i si valia la pena seguir invertint en una piscina que presentava els greus
defectes que presenta. Vostès ens van contestar de forma correcte, dient que s’havien
gastat fins aleshores prop de 191 milions de pessetes, és a dir 1.152.000 euros, i que
la previsió de cara al futur era de que ens teníem que gastar aproximadament
1.250.000 euros.

Nosaltres creiem que si fem aquest traspàs de la piscina a l’ajuntament de Barcelona,
ho tenim que fer en condicions òptimes i garantint que si els hi fem arribar recursos
serviran per resoldre les deficiències, cosa que nosaltres no tenim tant clar, per que
creiem que a la piscina Sant Jordi es tindria que fer un plantejament molt més decidit i
molt més valent. Hi ha coincidències, si més no, quan es parla en privat amb
responsables de qualsevol color polític, de que pot ser la millor decisió a mig plaç seria
tirar-la avall i fer-ne una de nova amb els costos que això significa, però el que no

acabem d’entendre tampoc és que fins ara la Diputació estava fent les inversions en
aquesta piscina i per tant repercutia de forma positiva amb els ciutadans de Barcelona
i en aquest moments diem: els hi traspassarem i els hi donem 2 milions d’euros que es
deixen de posar o que van dins de la partida de Xarxa de Barcelona, i que per tant es
contarà com si fos una inversió de Xarxa de Barcelona, quant fins ara no es
comptabilitzava així i per tant ho assumia com una despesa pròpia de la Diputació de
Barcelona. També ens agradaria ja que vostès han assumit aquest compromís
d’invertir o traspassar 2 milions d’euros, que ens expliquin en base a què. Creiem des
del Partit Popular que amb les condicions que ho fem, per la Diputació de Barcelona
és un bon negoci, però aquí no estem per a fer negoci si no per donar serveis als
ajuntaments de la província. Li puc garantir, Sr. President, que vostè ha fet un bon
negoci, però que l’alcalde de Barcelona i especialment a l’ajuntament de Barcelona els
hi acabem de colar un producte que està tarat i per tant m’agradaria que ens donés
una explicació.

A continuació demanà la paraula el President Delegat de l’Àrea d’Esports Sr.
Alcober, per puntualitzar, en primer lloc, que el conveni autoritza a donar un traspàs
de 3 milions d’euros que és el que en tot cas es valora que pot significar posar en
ordre i condicions aquesta instal·lació. Correspondrà a l’ajuntament de Barcelona,
afegí, un cop sigui el propietari, sapiguer i decidir que en fem i quin és el projecte, si és
la renovació de la mateixa piscina o si és la construcció d’un nou complex. Hi ha un fet
de fons important i així ens ho determina a la Carta Municipal, em sembla que en les
relacions entre l’ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona no es tracta de
fer bons o mals negocis si no de posar, i aquesta és la nostre voluntat, en ordre una
instal·lació històrica de la nostre ciutat i del nostre país i que a més necessita una gran
remodelació o en tot cas plantejar-se la seva substitució. Això li correspondrà a
l’Ajuntament de Barcelona amb un temps que sigui raonable, per tant, des d’aquesta
perspectiva, des de la meva responsabilitat d’esports a la Diputació de Barcelona i a
l’Ajuntament de Barcelona, no sembla que sigui ni un bon negoci per a la Diputació ni

un mal negoci per a l’Ajuntament, si no que és un acord que fa temps que s’està
treballant i que en tot cas donarà una solució al servei i a la qualitat del servei que els
usuaris d’aquesta instal·lació tindran en el futur.

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
expressar el vot favorable en aquest dictamen i el convenciment de que el diputat
responsable de l’Àrea d’Esports de la Diputació i el regidor responsable d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelona, es posaran d’acord en aquest tema.

Tot seguit la Presidència donà la paraula al Sr. Garcia Albiol per donar resposta a
una de les afirmacions del Sr. Alcober. Coincidim en el 80% de la intervenció que
vostè ha fet i he dit en l’inici de la meva intervenció que conceptualment hi estem
d’acord, que creiem el que creiem, i és un problema segurament de gestió i el millor i
prudent és que abans de decidir, com vostè apuntava, si el que cal és fer més
inversions i seguir abocant més milions en reformes o si finalment es tira a terra i fer
un altre equipament. Pot ser el prudent hagués estat esperar-se a saber que es feia
abans de traspassar a l’Ajuntament de Barcelona aquest servei.

A continuació va pendre la paraula el Sr. President per dir que com s’ha fet una
menció a l’Ajuntament de Barcelona, simplement fer constar l’agraïment a les facilitats
donades per l’Alcalde de Barcelona, per el seu Ajuntament i per el diputat regidor
d’Esports. Més que entrar en una negociació sobre qui sortia a guanyar o no, era de
ressituar la gestió en el lloc que li correspon, és a dir, això és una instal·lació que està
clar que la clara vocació que avui te o ha de tenir en un futur és que és una instal·lació
més de l’Ajuntament de Barcelona, però no simplement per que ho digui la Carta. Si no
per que és lògic que es faci d’aquesta manera. L’Ajuntament de Barcelona així ho ha
entès i des de aquest punt de vista hem arribat a un informe tècnic que determinava
que aquesta Casa tenia que fer una determinada inversió, aquesta inversió és la que
reconeix l’Ajuntament de Barcelona. Un cop ja transferit li correspon i ha de ser

l’Ajuntament de Barcelona el que prengui les decisions que consideri oportunes de
cara a com vol gestionar i que en vol fer amb aquesta instal·lació.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular. El resultat definitiu va ser de 39
vots a favor i 3 abstencions.

SECRETARIA

Direcció dels Serveis Jurídics

2.- Dictamen de data 17.01.05 que proposa declarar l’inadmissibilitat del recurs
de reposició interposat pel Diputat President del Grup del Partit Popular, contra
l’aprovació definitiva de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Barcelona.

Primer.- Declarar la inadmissibilitat del recurs potestatiu de reposició interposat pel
diputat president del Grup del Partit Popular, senyor Xavier García Albiol, contra
l’acord plenari de 25 de novembre de 2004 mitjançant el qual s’aprovà definitivament
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, en base a les
consideracions jurídiques efectuades a la part expositiva d’aquest dictamen.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció del grup polític
de Convergència i Unió i el vot contrari dels diputats assistents del Grup Popular. El
resultat definitiu va ser de 27 vots a favor, 12 abstencions i 3 vots en contra.

Servei de Secretaria

3.- Dictamen de data 18.01.05 que proposa informar favorablement l’expedient
d’alteració parcial dels termes municipals de Centelles i Balenyà.

Primer.- Informar favorablement l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals
de Centelles i Balenyà, consistent en la segregació d’un total de 70.962 m2 del terme
municipal de Balenyà que s’incorporen al terme municipal de Centelles i,
simultàniament, la segregació d’una superfície equivalent, de 70.962 m2 del terme
municipal de Centelles, que s’incorpora al terme municipal de Balenyà, donada la
concurrència dels requisits i circumstancies necessàries per a procedir a l’alteració.

Segon.- Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Centelles, com a
administració instructora de l’expedient.

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

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

4.- Dictamen de data 14.12.04 que proposa l’acceptació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calders, en data
11 de novembre de 2004, 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, o volada
de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en l’1,5
per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

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

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

·

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

·

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

·

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

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

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.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.

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

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

5.- Dictamen de data 9.12.04 que proposa l’acceptació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes, en data 11 de novembre de 2004, 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 la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals (Ordenança
fiscal núm. 021)

•

Concessió i denegació de beneficis fiscals

•

Revisió de les autoliquidacions presentades

•

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

•

Expedició de documents cobratoris

•

Pràctica de notificacions de les liquidacions

•

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

•

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

•

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

•

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

•

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

•

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

•

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

•

Actuacions d’informació i assistència als contribuent

•

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.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.

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

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

6.- Dictamen de data 9.12.04 que proposa l’acceptació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà, en data 28
d’octubre de 2004, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i

recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I.- Impost sobre 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 les liquidacions per determinar els deutes tributaris

•

Notificació de les liquidacions

•

Revisió de les autoliquidacions presentades

•

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

•

Dictar la provisió de constrenyiment

•

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

•

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 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.- Contribucions especials

•

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament

•

Dictar la provisió de constrenyiment

•

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

•

Liquidació d’interessos de demora

•

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

•

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

•

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI.- Taxes pel servei de clavegueram

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:

•

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 les liquidacions practicades per l’Ajuntament

•

Dictar la provisió de constrenyiment

•

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

•

Liquidació d’interessos de demora

•

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

•

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

•

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

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

•

Concessió i denegació de beneficis fiscals

•

Revisió de les autoliquidacions presentades

•

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

•

Expedició de documents cobratoris

•

Pràctica de notificacions de les liquidacions

•

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

•

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

•

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

•

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

•

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

•

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

•

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

•

Actuacions d’informació i assistència als contribuent

•

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

IX.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

•

Concessió i denegació de beneficis fiscals

•

Revisió de les autoliquidacions presentades

•

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

•

Expedició de documents cobratoris

•

Pràctica de notificacions de les liquidacions

•

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

•

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

•

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

•

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

•

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

•

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

•

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

•

Actuacions d’informació i assistència als contribuent

•

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.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.

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

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

7.- Dictamen de data 14.12.04 que proposa l’acceptació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, en data 25 de novembre de 2004 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:

Quotes d’urbanització
·

Notificació de la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, en període executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels recursos que s’interposin contar 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.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.

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

Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 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:

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

Impost i altres ingressos de dret públic
Impost béns immobles urbans
Impost vehicles trac. mecànica
Imp. Increm. valor terr. Urbans
Imp. Construc. Inst. i obres
Taxa escombraries
Taxa cementiri municipal
Taxa llic. urbanístiques
Taxa llic. obertura establim.
Taxa interv. Activitats instl.
Taxa entrada vehicles-guals
Taxa mercat municipal
Instal·lacions esportives
Contribucions especials
Sancions diverses

Taxa tinença gossos
Alta vehicles tracció mecànica
Altres ingressos no tributaris
Qualsevol altre ingrés de dret públic titularitat de l’Ajuntament

Les funcions que en relació a la recaptació d’altres ingressos es deleguen són:
·

Notificació de la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, en període executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

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

8.- Dictamen de data 13.12.04 que proposa l’acceptació de la delegació acordada
pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Consell d’Administració de l’Autoritat
Portuària de Barcelona en data 24.11.2004 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I.- Taxes per:
·

Ocupació privativa del domini públic portuari

·

Utilització de les instal·lacions portuàries

·

Aprofitament especial del domini públic portuari a l’exercici d’activitats
comercials, industrials i de serveis

·

Serveis generals

·

Servei de senyalització marítima

Les funcions que en relació a la recaptació de taxes es deleguen són:
·

Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Autoritat Portuària de
Barcelona

·

Recaptació dels deutes en període executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts recaptats per
l’ORGT

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- Altres ingressos de dret públic:

·

Multes per aplicació del règim sancionador previst a la legislació portuària
estatal

·

Multes coercitives que l’Autoritat Portuària de Barcelona pugui imposar a
l’empara de l’esmentada legislació

·

Tarifa per no utilització del servei de recepció de residus generats per vaixells

Les funcions que en relació a la recaptació d’altres ingressos de dret públic es
deleguen són:

·

Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Autoritat Portuària de
Barcelona

·

Recaptació dels deutes en període executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts recaptats per
l’ORGT

·

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.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Autoritat Portuària
de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la
seva signatura.

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

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
manifestar l’abstenció en aquest punt, alhora que voldria conèixer en quin moment
s’ha produït l’acceptació de la delegació explícita de l’Autoritat Portuària, per que
entenen que en tant que ens estatal, la gestió tant en via voluntària com executiva
correspon a l’administració general de l’Estat, atès que no es una entitat local.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i del grup de Convergència i Unió. El resultat definitiu va
ser de 27 vots a favor i 15 abstencions.

ÀREA DE GOVERN LOCAL

Direcció dels serveis de recursos humans

9.- Dictàmens de data 10.01.05 que proposen aprovar els acords signats en data
22 de desembre de 2004 relatius a les condicions de treball del personal
funcionari i del personal laboral i el diàleg social a la Diputació de Barcelona
2004-2007.

9.1- Aprovació dels acords signats en data 22 de desembre de 2004 relatius a les
condicions de treball del personal funcionari i el diàleg social a la Diputació de
Barcelona 2004-2007

Primer.- Aprovar els acords que s’acompanyen al present Dictamen, signats el
proppassat dia 22 de desembre de 2004 per la representació corporativa i els
representants de les centrals sindical, relatius a un nou Acord per a la millora de les
condicions de treball del personal funcionari i el diàleg social a la Diputació de
Barcelona 2004-2007.

Segon.- Autoritzar al President per al desenvolupament i l’execució de les previsions
contingudes en els esmentats Acords.

Tercer.- Els acords esmentats seran d’aplicació als diferents ens i organismes que
pertanyen o en els quals participa la Diputació, respecte del personal funcionari que la
corporació hi tingui adscrit, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada
ens

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

9.2.- Aprovació dels acords signats en data 22 de desembre de 2004 relatius a
les condicions de treball del personal laboral i el diàleg social a la Diputació de
Barcelona 2004-2007

Primer.- Aprovar els acords que s’acompanyen al present Dictamen, signats el
proppassat dia 22 de desembre de 2004 per la representació corporativa i els
representants de les centrals sindical, relatius al Conveni Col.lectiu per a la millora de
les condicions de treball del personal laboral i el diàleg social a la Diputació de
Barcelona 2004-2007.

Segon.- Autoritzar al President per al desenvolupament i l’execució de les previsions
contingudes en els esmentats Acords.

Tercer.- Els acords esmentats seran d’aplicació al personal laboral dels diferents ens i
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació, sempre que estiguin
adherits al conveni d’aquesta corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i
singularitats de cada ens.

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

10.- Dictàmens de data 10.01.05 que proposen aprovar les modificacions de
l’estructura organitzativa de diferents Àrees de la Corporació.

10.1.- Modificació orgànica de la Secretaria. Efectes: 1 de febrer de 2005.

Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de la Secretaria, que resta reflectida
a l’organigrama inclòs en l’annex 1, de conformitat amb el que s’indica a la part

expositiva d’aquest dictamen, i d’acord amb els canvis que es referencien en l’informe
adjunt.

Segon.- Fixar el dia 1 de febrer de 2005, com a data d’efectes d’aquests acords.

Tercer.- Facultar el president de la Corporació per realitzar els actes administratius
necessaris per a la implantació d’aquesta modificació organitzativa.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i del grup de Convergència i Unió. El resultat definitiu va
ser de 27 vots a favor i 15 abstencions.

10.2 Creació de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals. Efectes 1 de
febrer de 2005.

Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de l’Àrea de Presidència i de l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania, que resta reflectida a l’organigrama (annex 1), de conformitat
amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen i d'acord amb els canvis que
es relacionen a l'informe adjunt.

Segon.- Aprovar la modificació que aquest canvi d’estructura orgànica comporta en la
Relació de Llocs de Treball i que queda reflectida a l’annex 2.

Tercer.- Facultar el president de la Corporació per a realitzar els actes administratius
necessaris per a la implantació d’aquesta modificació organitzativa.

Quart.- Fixar el dia 1 de febrer de 2005, com a data d’efectes d’aquests acords.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i del grup de Convergència i Unió. El resultat definitiu va
ser de 27 vots a favor i 15 abstencions.

Servei de gestió de recursos humans

11.- Decret de data 15.12.04 per donar compte al Ple sobre el nomenament del Sr.
Xavier Valls Serra com a Gerent de l’Organisme Autònom Institut d’Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), amb efectes 24 de desembre de 2004.

Primer.- Nomenar el Sr. Xavier Valls Serra Gerent de l’Organisme Autònom Institut
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), amb les funcions que li confereix
l’article 17.1 dels seus Estatuts.

Segon.- Autoritzar la contractació laboral del Sr. VALLS mitjançant la formalització
d’un contracte laboral de caràcter especial de personal d’alta direcció, per
desenvolupar les funcions pròpies de la gerència de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i
Activitats Locals (IUHAL). Amb motiu de la contractació, el Sr. VALLS s’integrarà en la
plantilla i en la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom.

Tercer.- Aquesta resolució serà efectiva a partir del dia 24 de desembre de 2004 i
deixarà sense efecte qualsevol altra que, en tot o en part, s’hi oposi.

Quart.- Les retribucions meritades pel Sr. VALLS en l’exercici del càrrec de Gerent
seran fetes efectives amb càrrec al pressupost de l’Institut.

Cinquè.- Donar trasllat de la present resolució a l’Organisme Autònom Institut
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) i compte al Ple de la Diputació de
Barcelona, als efectes previstos a l’article 17.1 dels Estatuts del citat Organisme.

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

Servei de Patrimoni i Contractació

12.- Dictamen de data 11.01.05 pel qual es proposa Modificar el contracte signat
amb

l’empresa

Ricoh

España,

SA,

relatiu

al

subministrament

a

títol

d’arrendament amb opció de compra i el manteniment integral de 20 equips
d’impressió digital destinats a diferents plantes dels edificis de Can Serra i del
Rellotge (Recinte Urgell) de la Diputació de Barcelona, en el sentit d’incloure un
altre equip d’impressió digital per a l’oficina situada al pis àtic del carrer
Còrsega, núm. 270 de Barcelona, corresponent al Servei de Logística.

Primer.- MODIFICAR el contracte signat amb l’empresa RICOH ESPAÑA, SA en data
26 de novembre de 2004, relatiu al subministrament a títol d’arrendament amb opció
de compra i el manteniment integral de 20 equips d’impressió digital destinats a
diferents plantes dels edificis de Can Serra i del Rellotge (Recinte Urgell) de la
Diputació de Barcelona, en el sentit d’incloure un altre equip d’impressió digital per a
l’oficina situada al pis àtic del carrer Còrsega, núm. 270 de Barcelona, amb efectes a
partir del dia 1 de febrer de 2005, el que suposa augmentar el preu mensual de
l’arrendament en 203,24 € (IVA inclòs), alhora que es manté el preu del manteniment
per als 21 equips, de conformitat amb l’article 59 del TRLCAP, tot mantenint la resta de
les condicions contractuals.

Segon.- DECLARAR plurianual la despesa generada per la modificació de referència,
d’import 9.349,04 € (IVA inclòs), 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, amb càrrec als pressupostos corporatius, segons el
següent detall:
Any 2005 (11 mesos): 2.235,64 € (IVA inclòs) a la partida 2210000.121E1.20501.1439
Any 2006 (12 mesos): 2.438,88 € (IVA inclòs) a la partida 2210000.121E1.205
Any 2007 (12 mesos): 2.438,88 € (IVA inclòs) a la partida 2210000.121E1.205
Any 2008 (11 mesos): 2.235,64 € (IVA inclòs) a la partida 2210000.121E1.205.
Tercer.- COMUNICAR els acords anteriors a l’adjudicatari per tal que en el termini de
quinze dies hàbils, constitueixi a la Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de
373,96 €, en concepte d’ampliació de la garantia definitiva que l’esmentada empresa
va constituir en data 22 de novembre de 2004, per tal de respondre de les obligacions
que li corresponen.
Quart.- ADVERTIR a l'adjudicatari que, d'acord amb el que preveuen els articles 54 i
101 del TRLCAP, haurà de concórrer a formalitzar el corresponent contracte en el
termini de trenta dies naturals a comptar des del següent al de la notificació d'aquesta
modificació.
Cinquè.- NOTIFICAR els acords anteriors a l’empresa adjudicatària, amb domicili a
Barcelona (08005) Avinguda Litoral Mar, 12-14 edifici Blue Building, per el seu
coneixement i efectes.”
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular. El resultat definitiu va ser de 39
vots a favor i 3 abstencions.

Intervenció General

13.- Decret de data 17.12.04 que resol aprovar reconeixements de crèdit per la
prestació de treballs i subministraments diversos.

Primer.- Reconèixer a favor del creditor, Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret
públic de la Generalitat, el crèdit que li pertoca per un total de mil cent trenta-quatre
euros amb quaranta-un cèntims (1.134,41) EUR pels conceptes de cànon d’utilització
dels béns de domini públic hidràulic, al Torrent Sot del Diestre del terme municipal de
Castellterçol, durant els anys 2000, 2001 i 2002 i pel cànon de l’aigua a l’Escola
Mercè Rossell i Domènech del terme municipal d’Espiells, durant el tercer i quart
trimestre de 2002 i primer trimestre de 2003.

Segon.- Aprovar les factures on es formalitzen els crèdits esmentats a l’apartat
precedent i que s’adjunten a la relació annexa.

Tercer.- Donar compte al Ple als efectes de ratificació en la següent sessió que
celebri.

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

14.- Dictamen de data 11.01.05 que proposa ratificar l'acord d'aprovació del
Pressupost del Consorci Escola Industrial de Barcelona i les seves bases
d'execució per a l'exercici de 2005.

Primer.- Ratificar de conformitat amb allò que disposa l’art. 6è.2 dels estatuts del
Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), els acords adoptats pel Consell de
Govern del CEIB, el 17 de desembre de 2004, i que són del tenor següent: Primer.- “A
proposta de la Comissió Permanent del CEIB, de data 22 de novembre de 2004 (Acta

39), aprovar el pressupost del CEIB per a l’exercici de l’any 2005 i les seves bases
d’execució”, Segon.- “Donar compte, per a la seva ratificació per part dels òrgans
corresponents de les entitats consorciades, de l’adopció d’aquest acord”.

Segon.- Comunicar l’acord precedent al CEIB pel seu coneixement.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i del grup de Convergència i Unió. El resultat definitiu va
ser de 27 vots a favor i 15 abstencions.

15.- Dictamen de data 17.01.05 que proposa resoldre les reclamacions
presentades contra el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005
i aprovar-lo definitivament.

Primer.- No prendre en consideració en base als arguments continguts a la part
expositiva del present dictamen, les reclamacions formulades pel Sr. Xavier Garcia
Albiol, diputat president del grup Popular a la Diputació, a l’empara del que disposa
l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el tràmit d’informació pública, envers
l’aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l’exercici
de 2005.

Segon.- No prendre en consideració en base als arguments continguts a la part
expositiva del present dictamen,

les al·legacions formulades pel Sr. Jordi Moltó i

Biarnés, Diputat President del Grup de Convergència i Unió a la Diputació, a l’empara
del que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el tràmit d’informació

pública, envers l’aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Barcelona
per a l’exercici de 2005.

Tercer.- Considerar definitivament aprovat el pressupost general de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici de 2005, en els termes continguts als acords d’aprovació
inicial adoptats per la Corporació, en la sessió plenària extraordinària celebrada el dia
23 de desembre de 2004.

Quart.- Publicar en el tauler d’edictes i en el Butlletí Oficial de la Província els resums
per capítols del pressupost general de la Diputació per a l’exercici de 2005,
definitivament aprovat, d’acord amb allò que disposa l’article 169.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, i al propi Butlletí i al Diari Oficial de la Generalitat, la plantilla de personal,
segons el que estableix l’article 28.1 del Decret del Departament de Governació
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals i l’article 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Cinquè.- Trametre còpia del pressupost general definitivament aprovat, dels annexos,
de les reclamacions i de les al·legacions presentades i la seva resolució a
l’Administració de l’Estat i a la comunitat autònoma, a l’empara del que disposa l’article
169.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
manifestar, en primer lloc, que votarien de forma contraria, tant a la desestimació de
les al·legacions, com no podia ser d’altre manera, com a la aprovació definitiva del
Pressupost.

Entenem, continuà dient, i ens sorprèn en certa manera la resposta que vostès han
donat a les al·legacions que hem formulat als pressupostos. Ens venen a dir que com
que son al·legacions que no s’inclouen en cap dels tres preceptes que la llei estableix
doncs ja no tenen objecte. Vull recordar que els tres preceptes que la llei estableix son
bàsicament de control, de legalitat i de viabilitat del propi pressupost, son condicions
tècniques, nosaltres fem al·legacions polítiques, vostès no son una gestoria, vostès
son també un govern i per tant, al nostre criteri, haurien de donar resposta política a
unes al·legacions que son polítiques. Ens estranya que això sigui la dinàmica de
resposta de les al·legacions, per que el pressupost, com vostès diuen a les memòries,
fixa les prioritats polítiques, els objectius, etcètera, etcètera, i a les al·legacions
precisament, el que es fan és discutir algunes d’aquestes prioritats i comparar partides
o el que dediquen a una partida o el que no dediquen d’altres i etcètera. El que no
entenem és que la resposta sigui, que aquí hi ha crèdits suficients i com que no
s’inclouen en cap dels tres supòsits, crec que és l’article 170, que parla de que hi hagi
crèdits suficients, que s’hagi fet un control de legalitat, que s’hagin seguit els tràmits
oportuns per portar el pressupost,..., clar, és que si ja no s’hagués fet tot això el
pressupost tindria un vici de nul·litat intrínsec en ell mateix. El que nosaltres reclamem
és que les respostes polítiques que nosaltres puguem fer tinguin respostes polítiques,
això és el que diem.

A continuació la Presidència donà la paraula a la portaveu del grup Popular Sra.
Esteller la qual manifestà que han presentat unes al·legacions, en aquest cas a la
base 60.4, per que s’introdueix per primera vegada la obligació de demanar permís per
accedir als informes que van al ple de la Diputació. Nosaltres creiem que cal clarificar
aquests termes per que tal i com està redactat sembla que es conculquin una sèrie de
drets als diputats que tenen a l’hora d’accedir al que és la informació. D’acord que hi
ha uns antecedents que analitzen bé el motiu per el qual s’ha substanciat i s’ha
incorporat aquesta base, però en canvi, tot i que en la resposta se’ns diu que les
normes mai poden contradir el que és la normativa vigent, nosaltres creiem que això

s’ha de clarificar per evitar que després ens trobem amb impediments a l’hora de
desenvolupar la nostra feina. És en aquest sentit que creiem que cal clarificar aquest
terme d’acord amb el que diu la llei, i que consti, creiem que no és sobrer, si no que al
igual que es fa en moltes altres disposicions, aquesta readmissió clarificaria molt bé el
marc en el que nosaltres ens situem.
Per altra banda, la segona reclamació que hem fet és referent al que és el
manteniment i les carreteres de la Diputació. Nosaltres pensem que en la dotació que
consta en els pressupostos hi ha una omissió del crèdit necessari per el compliment de
les obligacions que son exigibles en aquesta Diputació. Aquesta obligació existeix, en
tant en quant que la disposició transitòria primera de la llei 7/93 de setembre, ens diu
que les transferències que s’han fet a la Generalitat en les carreteres que son de
titularitat de la Generalitat, mentre aquesta transferència no sigui efectiva li correspon
a la Diputació el manteniment de les mateixes, igual que la seva explotació de tota la
xarxa. És en tant en quant aquesta transitòria encara no ha estat afectiva, s’han
d’arbitrar i s’han de dotar amb els recursos suficients per fer material i per ser efectiva.
En el programa 511 de la viabilitat local, hi ha un excel·lent programa que estableix
una sèrie d’objectius, però aquests objectius no van acompanyats de la dotació que
seria necessària a l’hora de fer-lo efectiu i per tant creiem que hi ha una contradicció
entre les necessitats reals i la dotació que es pressuposa que son de 23 milions
d’euros i la destinació de manteniment només és de 10 milions d’euros. A més a més,
també amb el reconeixement del portaveu d’aquesta Diputació en un mitjà de
comunicació, concretament el 12.10.2004 a la Vanguardia, que reconeixia la
necessitat d’una inversió de 600 milions d’euros, creiem que no es correspon al que
realment es necessita amb les dotacions que hi ha i que aquests 2.000 quilometres de
carreteres de la Diputació estan obsolete, es produeixen innumerables col·lapses, es
dona molt mal servei, hi ha inseguretat i una gran queixa dels veïns i crea col·lapses
en tota la xarxa.
Nosaltres veiem que hi ha unes altres destinacions de uns 50 milions d’euros que es
destinen a recursos i competències impròpies de la Diputació i que no tenen

competència expressa per fer-ho, creiem del tot necessari que s’adeqüi aquest
pressupost, en tant en quant això sigui així i nosaltres avui pensàvem que en les
respostes de les recomanacions tindríem una sorpresa, que ens diguessin per
exemple que això no era necessari per que com el govern de la Diputació és el mateix
que el govern de Catalunya doncs pot ser s’ha arribat a aquell acord tan esperat que
s’ha anunciat tant però que mai arriba. Nosaltres vam introduir en els pressupostos del
Parlament un increment d’inversions per que això es fes efectiu, ens van rebutjar
aquestes esmenes i veig que per part de la Diputació tampoc hi ha una disposició de
comptar amb els recursos necessaris per fer-ho. Qui pateix aquest decriment de
l’acord entre uns i altres i aquesta baixa inversió, son els ciutadans que tenen que
transcórrer per la xarxa viària. Reclamem aquesta modificació que és del tot
necessària per que nosaltres confiem i, a més a més, amb la valoració que ha fet el Sr.
Labòria, que és una persona que ens mereix tota confiança quan quantifica unes
quantitats que considera necessàries, i mentre no hi hagi contradiccions respecte a les
inversions que es necessiten, hem mantingut aquestes recomanacions que
evidentment ens han estat desestimades.

Tot seguit la Presidència donà la paraula al President Delegat de l’Àrea de Govern
Local Sr. Fogué per contestar a les intervencions dels portaveus de Convergència i
Unió i grup Popular.
Pel que fa a la a la al·legació que presenta el grup Popular respecte a les bases de
execució del pressupost, crec que la resposta és prou clara, la resposta que han tingut
i que es va presentar a la comissió informativa, i és que evidentment mai la Diputació
podrà amb les seves bases d’execució plantejar o situar algun tipus de marc normatiu
que no sigui el que correspon: el català, l’estatal, el que sigui, per tant tinguin les
plenes garanties de que actuarem amb la seva aplicació d’acord amb el marc legislatiu
vigent, tot el que sigui d’aplicació com ho és ara i com ho ha estat sempre, per tant
plenes garanties i cap problema per la utilització ni de la informació, ni dels documents,
ni dels dictàmens per part dels membres d’aquesta corporació.

El que fa referència al tema de carreteres, és un tema que no és massa novedos i per
tant jo no faré com vostè, ni parlant de la llei, ni de la comissió de traspassos, ni dels
quilometres, ni de la situació, si no que en tot cas el que si que deixaré clar, i crec que
coincidirem amb vostès, és en quines son les accions que des de el govern de aquesta
corporació estem fent en el tema de carreteres. Estem dotant pressupostàriament de
forma suficient per garantir el manteniment bàsic de la xarxa de carreteres que encara
que no siguem titulars sí que tenim aquest exercici de responsabilitat de gestió, i quan
dic bàsic vull dir manteniment bàsic per a garantir la circulació i la seguretat. És cert
que faria falta més inversió per adaptar i millorar a les noves realitats. Tot això és cert,
però evidentment, també entendrà vostè que quan en el segon punt de l’acció de
govern que vostè diu i que n’és a iniciativa del grup Popular i recolzat per el grup de
govern, vàrem aprovar aquí una moció amb el tema de les carreteres en el Ple
d’octubre si no m’equivoco, en el qual el que dèiem és que per trobar les solucions de
manera adient i correcte aquest tema el que hauríem de fer és que en el marc de la
comissió institucional Generalitat-Diputació, conseqüència de l’acord entre les dues
institucions, el que hauríem de fer és treballar amb aquesta linea. Doncs això és el que
estem fent, però jo suposo que tots entendrem que la solució no és una cosa que es
pugui aconseguir en un plaç de temps tan curt. Tenim la obligació i estem treballant
per fer-ho el més aviat possible entre les dues parts, el govern de la Generalitat i el
govern d’aquesta corporació, però no ens demani que això tingui ara en aquests
moments una traducció. Si aquesta corporació no tingués com tots els ajuntaments i
totes les administracions, uns ingressos limitats podríem acceptar la proposta que
vostè ens planteja, però tots tenim uns ingressos limitats. Si nosaltres féssim una
inversió per donar garanties a aquests 600 milions d’euros que vostè sap en base del
pressupost que aprovem, que no tenim, voldríem dir que hauríem d’anar en decriment
de tantes i tantes necessitats que superen a les possibilitats d’afrontar-ho per part de
les administracions en temes socials, en temes culturals, en temes esportius... o es
que estem cobrint totes les necessitats que tenen els municipis de la província de
Barcelona en temes socials, en temes culturals o en temes esportiu o en temes de

promoció econòmica, no oi? El que estem fent és aplicar i prioritzar. Per equilibrar el
territori, si apliquéssim la proposta que vostès ens diuen als pressupostos, el que
estaríem fent no és ajudar a l’equilibri del territori i adequació social si no al
desequilibri, i utilitzant unes paraules que no son meves, però que diu el diputat
d’Infraestructures i Urbanisme, possiblement el que faríem és que el model de
Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis es transformaria en el model Diputació de
Barcelona Xarxa de Carreteres o Xarxa per les carreteres, que no crec que sigui
aquest el objecte.
Des de el punt de vista de les al·legacions que el grup de Convergència i Unió han
presentat, jo el que si que vull deixar constància és que s’ha donat resposta a cada
una de les seves reclamacions o al·legacions. S’ha donat resposta a cada una de les
seves reclamacions o al·legacions i que li agradi la resposta és una altre cosa. També
vull que entengui la dificultat que hem tingut per donar resposta en alguns casos, és
clar el que estem parlant avui és de reclamacions o al·legacions als pressupostos, no
uns pressupostos qualsevol, si no els pressupostos que vam aprovar inicialment al Ple
del mes de desembre on ja vam debatre tot un seguit de qüestions tecnico-polítiques,
tecnico-contables de tots els tipus i que en les al·legacions que han presentat vostès
com a grup, no sé si les han mirades, però son exactament o pràcticament el 90% el
mateix que es va plantejar en el Ple de pressupostos per a l’aprovació inicial. Allà vam
discutir i hem donat una resposta que és coherent però reduïda de la que ja vam donar
en el Ple i jo tampoc no tenia intenció de tornar a repetir les mateixes respostes, per
que quan hi ha coses novedoses, propostes concretes que poden afectar a la aplicació
pressupostària, quan hi ha aspectes d’aquest tipus és quan es poden moure algo de
les peces, es pot fer alguna cosa, es poden arribar a acords. Però quan es fan
valoracions, interpretacions, judicis de valor, com això es transforma en un document
que és un pressupost? Com traslladem a un pressupost de la Diputació ja aprovat
inicilament la manca voluntat del consens de govern? La manca de participació dels
ajuntaments, tot un seguit de coses que en tot cas formen part com vostè diu d’una
discussió política en 30 mil àmbits però no en el que son les al·legacions dels

pressupostos. Des de el punt de vista de la voluntat de consens, jo li dic que la
voluntat de consens és sempre entre les parts, i és conseqüència de les parts, de dues
parts, de tres, de quatre, de les que siguin, govern-oposició, grup de vostès, grup del
govern, dongui’m el 50% de la raó. Si no hem arribat a consens és una 50% part seva i
part nostre. Situem en aquest moment i això no és objecte de quedar recollit en els
pressupostos. En tot cas una possibilitat que no sé si és possible és que en tot fossin
les negociacions d’un altre tipus i entréssim a formar part del govern d’aquesta
corporació.
Des del punt de vista de la participació, vostès diuen que s’han elaborat d’esquenes a
la ciutadania, la Diputació de portes en fora, des de el Flor de Maig fa moltes coses per
a la democràcia participativa. No han tingut en compte que pràcticament el 50% dels
municipis de la Provincia estan governats per Convergència i Unió. I aquests son els
arguments que donen per a dir que hi ha manca de participació. En tot cas jo
repuntualitzo dades que tinc jo: ajuntaments governats per Convergència i Unió a la
província de Barcelona son el 38,9%, no és el 50 ni el 49%, és un argument que jo
considero que és absurd que el plantegin, però em torno absurd i faig la mateixa
argumentació, i representa o viuen en aquest 38,9% el 8,6% de la població. Si ens
fixem en ajuntaments governats per el Partit dels Socialistes és el 35,4% en
ajuntaments i el 81,7% de la població. Si anem a l’òptica del govern de la Diputació,
seguint aquest argument, que no m’agrada gens, però que vostè ens hi porta,
Esquerra Republicana governa el 14,8% dels ajuntaments i el 4,5% de la població,
Iniciativa-Verds EUIA el 3,5% dels ajuntaments i el 3,8% de la població. Per tat
podríem dir que el govern d’aquesta corporació, si féssim aquest absurd que vostès
diuen o aquest tipus d’argumentació, està representat per el 53,7% dels ajuntaments i
per el 90% de la població de tota la província de Barcelona. Jo crec que això no és bo
que ho utilitzin ni vostès ni nosaltres per que a més no s’ajusta a la realitat o és que en
els ajuntaments governats per Convergència i Unió no hi ha regidors que son d’altres
partits polítics o d’altres formacions? O no es dona el cas de que hi ha diputats electes
que formen part d’aquest plenari que son regidors d’algun ajuntament on governa

Convergència i Unió i al revés.? Jo crec que aquesta no és la línia. El que si que és
important és que tinguem clar que la participació dels ajuntaments en els pressupostos
i en les decisions d’aquesta corporació son prou importants i el punt més important és
tots els que formem part d’aquest plenari, per que som representants dels
ajuntaments. Representem a les formacions polítiques i som càrrecs electes dels
municipis, tots, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i per tant tenim la màxima
representativitat que és la que ens dona les garanties democràtiques i jurídiques, però
a demés és que hi ha altres instruments, les regidores, regidors, alcaldes i alcaldesses
governin o no governin en funció d’això canvia, evidentment, la participació però si que
participen xarxes sectorials, la xarxa Barcelona municipis de qualitat, per exemple,
vostès diuen en algun moment de les seves al·legacions, és que decideix la Diputació
les inversions que s’han de fer en un ajuntament i no l’ajuntament... Que ho digui algun
alcalde o alguna alcaldessa, per que ho tenim claríssim, això és una cosa que decideix
i prioritza cada alcalde o alcaldessa i això en les taules de concertació s’han fet
d’aquesta manera. Per tant jo li diria que des de el punt de vista de la participació, els
seus arguments jo crec que no van en lloc ni per els pressupostos ni per el que és en
sí la participació, i per tant jo diria més, des de el punt de vista de Xarxa Barcelona,
sempre, parlem del que parlem en el Ple, apareix el sectarisme i Xarxa de Barcelona.
A mi de vegades em dona la impressió de que vostès fan servir aquella tàctica de que
quan una cosa no és certa o es fa un judici que no és adequat, al final a còpia de
repetir-lo al final volen que es cregui que sigui veritat. Tenim les dades per trams de
població. Quan nosaltres diem que hi ha 212 municipis que participen de la Xarxa de
Biblioteques em volen fer creure que no hi ha ajuntaments governats per
Convergència o per tots els ajuntaments que formen part d’aquest bloc i que tenen un
tracte diferent uns dels altres? Quan parlem de l’organisme de gestió tributaria volen
dir que els ajuntaments uns amb altres tenen un tracte diferent i no en formen part?
Volem arribar a fer el redireccionisme. La Diputació de Barcelona només té un
programa de cooperació i suport als ajuntaments que és Xarxa de Barcelona a nivell
d’inversió. Que la Diputació de Barcelona és un instrument de repartidora sense donar

un valor afegit a tota la seva tasca que fa? Jo crec que no és així i és un argument que
no és cert. Jo si que acceptaria i entendria que diguessin que si governessin vostès la
Diputació de Barcelona no ho farien igual i presentarien possiblement uns altres
números i ho faríeu d’una altra manera. Això no ho compartiria, ni jo ni ningú del
govern, però ho entendria, i a més li diria que te raó per que d’alguna manera les
seves accions des d’aquest grup de Convergència i Unió de la Diputació i des de el
govern de la Generalitat, quan governava Convergència i Unió, el seu màxim interès
ha estat en que els recursos d’aquesta Diputació anessin a parar al govern de la
Generalitat de Catalunya. Per tant, quan parlem d’autonomia local ens oblidem que no
es pot parlar d’autonomia local sense autonomia financera, no es pot oblidar que si els
recursos passen a la Generalitat, evidentment els perd el mon local i perdem
autonomia i municipalisme,. L’última de les seves al·legacions ens parla de la data de
caducitat d’aquesta institució, d’aquesta corporació. No voldria treure de context el
tema. Però jo crec que si que els hi podem assegurar que la necessitat d’una
administració local intermitja de segon nivell és imprescindible, i això, el Parlament de
Catalunya, tothom ho reconeix i ho reconeixerà. L’àmbit, la dimensió, serà una, el nom
una altra, però ni això, ni una ni l’altre determinaran la pèrdua de funcions o la
necessitat de l’existència d’un ens local, d’una administració local. Jo crec que per la
tranquil·litat de tots els ajuntaments que estem rebent d’una manera continuada suport
i serveis, i per tranquil·litat de tots els treballadors d’aquesta corporació hem de deixar
molt clar que nosaltres vetllarem en base al que digui i aprovi el Parlament de
Catalunya i treballarem sempre per que hi hagi una administració de segon nivell que
compleixi les funcions, que presti els serveis i que en tot cas mentre això no es
produeixi, nosaltres no modificarem ni reduirem cap mena de prestació.

De nou sol·licità la paraula el Sr. Ciurana per respondre al Sr. Fogué i començà dientli que ha fet una intervenció, si em permet l’expressió que ha fet “funambulisme amb
els arguments i amb les paraules”, és a dir, ha anat insinuant coses però no ha acabat
d’entrar deixant entreveure altres. Vostè parlava de les veritats, suposo que vostè deu

saber que això de les veritats absolutes sempre son relatives i per tant, tothom pot
tenir la seva veritat o la seva part de la veritat i per tant, si em permet, deixi’m que
discuteixi o que no coincideixi amb les seves. Vostè ha dit que el que no farem per
tranquil·litat dels funcionaris, de la gent que treballi aquí, en cap cas, és reduir les
nostres prestacions. La nostra al·legació si s’hi fixa, parla de redimensionar la
Diputació, és exactament el mateix que el President en més d’una ocasió ha dit, és a
dir, que la Diputació està present en multitud de patronats, en multitud de museus o en
multitud d’altres entitats en les que lògicament el o qui ha de ser present son els
ajuntaments per el seu conte o el govern de Catalunya. Això és el que diu el President,
Sr. Fogué, redimensionar la Diputació vol dir això, retirar-se també d’allò que no és
essencial en les feines de cooperació amb els municipis. Avui hem tingut un exemple
al primer punt de l’ordre del dia, el Sr. President ho ha dit: “retornem la piscina Sant
Jordi al que ha de ser l’àmbit normal en el qual no havia de haver sortit”. És això
redimensionar, Sr. Fogué, és això el que nosaltres els hi diem, que estableixin un
calendari, que estableixin les mesures pertinents per que la Diputació, que tots sabem
que més tard o més d’hora, amb més o menys resistències per part seva, s’acabarà
canviant probablement tant en la seva, probablement denominació, com sobretot en el
seu àmbit territorial i en les seves funcions, estigui preparada per el moment que això
arribi. Diu, vostès volien treure els recursos de la Diputació per passar-los a la
Generalitat. No, no es confongui; per passar-los als ajuntaments, Sr. Fogué. Jo li vull
recordar una dada que va sortir en el debat de pressupostos de l’altre vegada, més del
42% de la despesa d’aquesta casa és per obrir la finestreta de la Diputació, entre el
capítol 1 i el capítol 2, 42%. Nosaltres creiem que precisament davant de les
necessitats de molts ajuntaments, el que ha de fer-se és donar-lis més servei, per que
en tot cas si ha d’existir una administració local de segon grau, com vostè diu i ens
podríem posar d’acord en segons quines circumstàncies i segons quines
característiques d’aquesta administració, el que és evident és que no és una
administració de segon grau per autoalimentar-se, és per donar serveis als municipis, i
per tant de ben segur que no ha de tenir un 42% de la seva despesa dedicada a obrir

la persiana cada dia. Vostè diu que les decisions als municipis les decideixen els
municipis, i només faltaria. El que nosaltres diem a les al·legacions, i llegiu bé i digui
exactament el que diem, és que a través del programa Xarxa, quan la Diputació fixa, a
la memòria ho diu, cinc punts, cinc objectius estratègics fonamentals, quan fixen
aquests cinc és evident que vostès estan condicionant les inversions que faran als
municipis, si no és així no entenc per que han fet els cinc objectius estratègics del Pla
de Mandat. I vostès el que volen és que els ajuntaments dels municipis presentin les
seves sol·licituds d’ajut que lògicament s’adeqüin a aquest esquema d’aquests cinc
punts que vostès establien. És això el que nosaltres diem, que vostès fixen les
prioritats que tenen els municipis. Vostès fixen les prioritats per les quals els municipis
han de fer les sol·licituds.
I per acabar, una de les explicacions que vostè ha fet sobre el repartiment de població
d’ajuntaments governats per grups, anant sumant habitants, etcètera, em sembla una
mica la demostració latent de quina és la seva sensibilitat respecte a molts municipis
de la demarcació, els municipis més petits, en aquest cas els números canten i el
balanç del programa Xarxa de Municipis, no de l’actual, si no de l’anterior, ja vam tenir
ocasió de debatre el que nosaltres enteníem que era un tractament diferenciat i
discriminatori, però bé, com vam fer el debat en el seu moment i el debat sobre la
Xarxa de Municipis d’ara ho volem fer quan tinguem tots els números sobre la taula,
que recordem que encara no tenim tots els municipis, ens queden vuit encara
pendents per conèixer, quan tinguem totes les dades ja ho farem. Si que li voldria dir
una cosa: vostè diu que la responsabilitat sobre el consens o sobre l’acord, admeti’m
de que sigui el 50%; doncs no li admeto. Qui té la responsabilitat de govern, més i
quan des del grup de Convergència i Unió des del començament d’aquesta legislatura
s’han fet diversos oferiments al respecte, és en definitiva qui té també la
responsabilitat principal d’oferir consens i oferir acords pressupostari. Nosaltres en cap
cas ens hem mostrat tancats mai, torno a dir, l’any 2003 li vam donar suport als
pressupostos, per tant admetin-me que en aquest cas qui te la principal
responsabilitat, per ni tan sols d’haver-ho intentat, és que no han intentat arribar a un

acord amb el grup de Convergència i Unió respecte al pressupost, i si no s’intenta
difícilment hi pot haver pressupost. I per el que fa al tema d’entrar al govern de la
Diputació, vull recordar que en el primer Ple del primer President que vam tenir en
aquesta legislatura, el Sr. Montilla, el grup de Convergència i Unió va mostrar una
predisposició a arribar a un acord de govern amb aquesta Diputació, i que ens vam
trobar amb la negativa com a resposta, en tot cas que cadascú tingui el tant per cent
de responsabilitats que s’atorgui o que els fets li atorguin.

Per tal de contestar al Sr. Ciurana la Presidència donà la paraula al Sr. Fogué el qual
manifestà que un punt de trobada i penso que és molt important entre vostè i jo, és el
fet de que diem que no creiem en les veritats absolutes. Per tant ja m’és bastant
important per a mi que entenguem tots, que si entrem en el joc de visions parcials o
agafar punts de frases i d’aquí en fem i elevem a la categoria de veritat, evidentment
desvirtuem el que és la veritat. Era una de les coses que pretenia i li estava dient jo
quan vostè fa determinades o han fet determinades afirmacions. En el meu ànim en
cap moment està, evidentment, anar en contra, ni pensar, ni dir res en contra del meu
president, del President de la Diputació, en tot cas ho diré en contra seu, però no en
contra del President de la Diputació mai, per sentit comú i és simplement per
coherència. Si vostè m’està dient que el que volien dir en lloc de data de caducitat i
reduir activitat en l’àmbit no se què, es redimensionar la Diputació, si és això, és plena
coincidència, és que l’acció de govern ja va en aquesta línia. O no hem plantejat uns
pressupostos en els quals la aportació en serveis impropis s’ha reduït respecte i es va
reduint?, o no formem part d’una comissió Generalitat-Diputació tot just on tenim a
sobre la taula 14 aspectes que son per ressituar, com l’exemple que s’ha posat abans
amb el govern de la Generalitat?. Ja forma part de la nostra acció de govern. No he
volgut respondre el tema del famós 42% del capítol 1 i el capítol 2, sembla com si obrir
la Diputació de Barcelona, tots els seus equipaments, totes les seves instal·lacions
costi el 42% només obrir-lo i només sigui per que entrem els diputats i els treballadors.
La impressió que vostè fa quan ho diu és aquesta. Escolti, entengui que obrir la

Diputació vol dir obrir moltes finestres i moltes portes de molts ajuntaments de la
Diputació de Barcelona al mateix temps, que si no s’obris la porta de la Diputació no
s’obririen aquestes finestres i aquestes portes dels ajuntaments, sobretot dels petits i
dels mitjans. Per tant és lògic que hi hagi un capítol 2 que fins i tot l’hem contingut amb
l’increment de la despesa en aquest exercici. És lògic que sigui important, per que ja
estem oferint bens i serveis no de consum intern si no per els ajuntaments, per això te
aquesta dimensió. I en quant al capítol 1, els hi vaig dir, que no estem per sobre de la
mitjana dels ajuntaments de més de 100 mil habitants, ni d’aquí, ni d’Espanya. Tot i
amb això crec que estem en la bona línia per que després d’assumir les veritats
absolutes com una cosa que no ens porta enlloc, serà més fàcil arribar a acords tots
plegats.

Finalitzada la intervenció del Sr. Fogué, la Presidència afegí que en el terreny de la
confiança, qualsevol President que s’apreciï de ser-ho, sempre ha de donar el seu
suport al ministre d’hisenda.

Abans d’acabar amb les intervencions, la portaveu del grup Popular Sra. Esteller
volgué donar resposta al Sr. Fogué en el sentit de recordar-li que a Barcelona tenim
2.000 Km en carreteres amb un dèficit en el manteniment i en el seu servei, pendents
d’aquest acord de la Generalitat que no arriba mai. Per tant, nosaltres d’acord amb la
proposta que vam presentar en el últim Ple, li demanem que iniciï totes les actuacions
amb el temps més breu possible per que aquest acord arribi i que quan s’aprovi el nou
pla de carreteres de la Generalitat s’incloguin aquestes carreteres. Hi ha un dèficit
substancial d’inversió en aquestes carreteres per garantir aquest bon manteniment i la
Generalitat no ho està fent i vostès tampoc, i qui pateix son els usuaris que tenen que
utilitzar aquestes carreteres. És en aquests sentit que nosaltres el que els hi demanem
és que utilitzin aquesta situació de privilegi que tenen a l’hora de mantindre un govern
de la Generalitat del que també formen part, i que ho facin i com a mínim veiem

aquests resultats, per que fins ara veiem molts acords, molta teòrica, molta paraula
però molt poca pràctica, molt poca efectivitat i molts pocs recursos.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots contraris dels
diputats assistents del Grup Popular i del grup de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 27 vots a favor i 15 vots contraris.

El president aixecà la sessió a les 13 hores.

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

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número
Barcelona, 1 de març de 2005

El President
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Josep M. Esquerda Roset

