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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 24 de febrer 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, Manuel Bustos Garrido, Rafael
Cañedo Torrubiano, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Jaume Ciurana
Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols, Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco
de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, Margarita Dordella Cirera, Ferran
Falcó Isern, Antonio Pedro Fogué Moya, Eugeni Forradellas Bombardó, Xavier García
Albiol, Carme García Lores, Montserrat Gibert Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Jordi
Labòria Martorell, Francesc López Guardiola, Josep Mayoral Antigas, Angel Faustino
Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz
Gómez, Montserrat Niso Holgado, Manel Olivés Juanola, Josep Pérez Moya, Joan
Puigdollers Fargas, Joan Recasens Guinot, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero
Hernández, Víctor Ros Casas, Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, Esteve
Terradas Yus, Eduard Tortajada Molina, 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.
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Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Joan Baliarda
Sardà, Núria Buenaventura Puig, Jesús Maria Canga Castaño, Francesc Castellana
Aregall, Jordi Cornet Serra, M. Ángeles Esteller Ruedas i Miquel Rubirola Torrent

En el moment de sotmetre a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
anterior, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana, demana que es faci
una rectificació a l’acta en el sentit que s’ha de fer constar que ell havia sol·licitat un
informe en relació a l’acceptació de la delegació per part de l’Autoritat Portuària de les
funcions de recaptació de tributs, així com l’acte explícit de delegació.
El Ple acordà incloure en l’acta la modificació interessada.

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 27 de
gener de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

SECRETARIA

1.- Decret de la Presidència de data 7 de febrer de 2005, que resol designar Vocal
de la Junta de Govern i del Consell General de l’Institut del Teatre.

Primer.- Nomenar el Sr. Francesc Vila Albet, Vocal de la Junta de Govern i del Consell
General de l’Institut del Teatre, en substitució del Sr. Ramon Bosch Torra.

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple als efectes de la seva
ratificació.

I el Ple, ho ratificà.
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2.- Dictamen de data 16 de febrer de 2005 que proposa l’aprovació inicial de la
constitució de la Xarxa de Mercats Municipals com a organització especial
desconcentrada de la Diputació de Barcelona, i del Reglament que la regula.

Primer.- Aprovar inicialment la constitució de l’organització especial desconcentrada
Xarxa de Mercats Municipals, integrada en la Diputació de Barcelona i adscrita a la
Delegació de Comerç de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, per al compliment
de les finalitats i funcions que li siguin atribuïdes a les corresponents normes
reguladores.

Segon.- Aprovar inicialment el Reglament de la Xarxa de Mercats Municipals, el text
del qual s’adjunta com Annex del Dictamen.

Tercer.- Sotmetre els precedents acords a informació pública, per un termini de trenta
dies hàbils, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions. Cas
que no se’n presentin, els precedents acords s’entendran definitivament aprovats.

Quart.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Cinquè.- Una vegada aprovat definitivament, publicar el text íntegre del Reglament de
la Xarxa de Mercats Municipals al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir
una referència de la dita publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.- Facultar àmpliament i expressament la Presidència de la Diputació de
Barcelona per a l’adopció de quantes resolucions i la subscripció de quants documents
resultin necessaris per a la formalització i l’execució dels presents acords.
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Sol·licità la paraula el Sr. Vives, diputat delegat en matèria de comerç, per
manifestar que els mercats municipals van ser creats originàriament per garantir a les
ciutats i viles el subministrament d’aliments en condicions higièniques i sanitàries
adequades, avui però els mercats constitueixen la principal font d’abastament
d’aliments frescos al centre de les ciutats on sovint les botigues d’alimentació
tradicionals son expulsades per altres usos, comercials o no comercials, tots ells més
rendibles segurament.

Avui els mercats constitueixen doncs una peça central als eixos comercials urbans que
és en mans dels respectius ajuntaments, i per això tenen una gran capacitat de
conformar una política de dinamització i modernització comercial d’aquests mateixos
centres. Els mercats, com tot el comerç en general, son testimoni de la transformació
de les relacions socials, dels nous models de família, de les actuacions i les actuals
exigències a la feina i a la llar i en definitiva de la manera que avui dia es viu a les
ciutats. Tots aquests fets reclamen amb urgència una adaptació de les estructures
bàsiques del comerç en general i els mercats municipals en particular. Una
transformació que, sense fer abandó dels valors que més la caracteritzen els permeti
l’encaix en aquests nous escenaris.

Com ja saben, des de la Diputació de Barcelona fa temps que treballem per donar
suport tècnic i econòmic a la modernització dels mercats municipals, de fet, molts dels
municipis que son presents i representats en aquest Ple han pogut comptar amb
aquest suport de la Diputació, i en molts casos això s’ha traduït o es traduirà
pròximament en importants iniciatives inversores per modernitzar les estructures
físiques i l’organització dels seus mercats municipals.

Tanmateix, i coincidint amb la nova etapa que s’obre amb la creació de la delegació de
comerç de la Diputació per completar aquest procés de modernització, hem constatat
que calia fer un pas més i avançar en tot allò que fa referència més estrictament en la
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gestió comercial i a la prestació de serveis a clients i paradistes. Es tractaria per tant,
no només d’actuar sobre la pedra, si no sobre el funcionament del mercat. En aquest
sentit tenim una gran oportunitat derivada del gran del nombre i l’elevada implantació
dels mercats a les nostres ciutats. Això genera un potencial molt elevat si s’actua en
xarxa. És a dir, no cada mercat per el seu compte o fins hi tot els mercats de cada
ciutat per el seu compte, si no una part significativa dels 136 mercats alimentaris que
actualment funcionen a la demarcació de Barcelona, 136 mercats, cal recordar-ho, que
encara tenen una quota de mercat del 50% de l’alimentació de productes frescs, i que
junts tenen una superfície global de 117.000 m2 que equivaldria a 14 hipermercats
mitjans. Per això, les economies d’escala o d’aglomeració que poden derivar-se d’una
actuació conjunta dels mercats municipals son especialment significatives en àmbits
com els de la promoció, les compres conjuntes o els serveis als clients.

La Diputació de Barcelona vol impulsar aquesta cooperació sistemàtica entre mercats
municipals a través de la creació i posada en marxa d’una xarxa de mercats
municipals instrumentada mitjançant una organització especial desconcentrada que
possibiliti a l’hora la participació, tant dels ajuntaments, que son els directament
afectats, com la Generalitat de Catalunya i eventualment d’altres administracions i
operadors comercials. L’interès que els ajuntaments de la demarcació han demostrat
cap al projecte es tradueix en el fet que ja son 34 els municipis que s’han incorporat al
seu comitè impulsor, que representen el 76% del total de mercats de la província, el
86% de la superfície comercial i el 84% de les parades. Entre aquests 34 municipis, hi
ha, tant els grans municipis metropolitans, amb un important nombre de mercats
cadascun, com Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant
Boi, Molins de Rei, Viladecans, Rubí o Sant Cugat, fins els caps de comarca com
Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers o Vic i municipis també petits, amb mercats
petits, com Alella, Argentona, Castellar del Vallès o Vilanova del Camí. Voldríem
remarcar també el compromís de l’ajuntament de Barcelona d’implicar-se activament
en tot el projecte. Tot aquest interès ens omple de satisfacció per que ve a demostrar
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la oportunitat i la idoneïtat d’un projecte d’aquest tipus. A l’hora també augmenta la
nostre responsabilitat i el nostre compromís per que el projecte arribi a bon port.
També volem assenyalar el ferm suport obtingut de la direcció general de comerç de la
Generalitat que va manifestar immediatament l’interès del projecte i es va
comprometre a prestar-hi suport tant tècnic com econòmic. La xarxa de mercats
municipals es configura doncs, com un instrument que la Diputació de Barcelona, que
en

la seva vocació municipalista, dona suport a la gestió integral dels mercats i

promou la seva actuació conjunta en aquells àmbits en que es poden obtenir millores
d’eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de generar i desenvolupar el seu
potencial.

Des de la delegació de comerç considerem que aquesta organització, el reglament de
la qual portem a aprovació avui de forma inicial constitueix un primer pas. Estem
convençuts que en la participació entusiasta dels ajuntaments i el ferm suport obtingut
de la Diputació de Barcelona i també de la Generalitat de Catalunya, aconseguirem, ja
en aquesta primera etapa, tot un segut d’èxits per fer dels mercats municipals uns
equipaments comercials moderns i competitius. Ara l’objectiu més immediat és doncs
que a partir del mes de juny la xarxa de mercats municipals sigui ja plenament
operativa. Res més i moltes gràcies.

A continuació la Presidència dona la paraula al portaveu del grup de Convergència i
Unió, Sr. Ciurana, el qual posà de manifest que el seu grup donarà suport i votarà
favorablement a aquesta aprovació inicial, tot i que tenen alguns dubtes que arrelen
precisament del propi ordre del dia d’avui. Mentre aprovem inicialment constituir la
xarxa estem donant de baixa, en un punt que ve posteriorment, una partida de més de
515.000 € que va dedicada a la xarxa de mercats municipals, i aquesta partida la
asignem a despeses d’oficina, premsa, revistes, llibres, altres publicacions, atencions
protocol·làries i representatives, reunions, conferències, despeses diverses, etc. Em
sembla un contrasentit que a l’hora que aprovem inicialment crear aquesta xarxa,

6

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

estem donant de baixa 515.000 € d’aquest pressupost. El Sr. Vives deia que és una
organització especial de desconcentrada, si em permet la broma jo avui li diria que
més aviat és una organització especial desconcertada, per que sincerament ens
desconcerta que a l’hora que aprovem un organisme d’aquestes característiques
donem de baixa la seva assignació pressupostaria.

Tot seguit la Presidència donà la paraula al president del grup Popular de la
Diputació, Sr. Garcia Albiol per manifestar també el vot favorable del seu grup i
també dir que des de un punt de vista de concepció del model que es vol crear,
podríem compartir plenament el discurs del Sr. Vives, però sí manifestar un “però” que
veiem en aquesta proposta. Estem parlant que es crea una nova estructura dins de
l’àrea i que segons se’ns ha informat estarà formada per persones de la pròpia casa,
de la Diputació, però que hi ha un responsable que tindrà el nom de gerent que
l’anirem a buscar fora. Des del Partit Popular creiem que aquesta és una mesura
innecessària, que el que fa és augmentar la plantilla de la Diputació de Barcelona i
estem totalment convençuts que dins d’aquesta casa i dins dels organismes autònoms
depenent de la mateixa, pot haver-hi una persona que pugui complir amb aquesta
funció, amb aquest encàrrec, amb perfecció de condicions, per tant, manifestar el
nostre vot favorable, però deixar palès de la nostra disconformitat, si podem dir
d’alguna manera, sobre aquest model estructural que es vol crear.

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

3.- Dictamen de data 14 de febrer de 2005 que proposa l’aprovació inicial de la
constitució del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya.

Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci del Mercat Audiovisual de
Catalunya, així com els estatuts pels quals haurà de regir-se, que s’acompanyen com
a Annex.
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Segon.- Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i
reclamacions. Cas que no se’n presentin, el precedent acord s’entendrà definitivament
aprovat.

Tercer.- Donar trasllat del precedent acord a l’Ajuntament de Granollers per al seu
coneixement i efectes escaients.

Quart.- Publicar el text íntegre dels estatuts definitius del Consorci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i inserir una referència de la dita publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant els anuncis que, amb caràcter col·lectiu,
s’insereixin, en substitució dels que haurien de publicar separadament les Institucions
consorciades.

Cinquè.- Facultar àmpliament i expressament la Presidència de la Diputació de
Barcelona per a l’adopció de quantes resolucions i la subscripció de quants documents
resultin necessaris per a la formalització i l’execució dels presents acords.

Respecte a aquest punt, el portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana,
manifestà el seu vot favorable, però amb tres observacions:

En primer lloc, ens agradaria que en la representació institucional que hi ha en aquest
consorci de la pròpia Diputació, però lògicament també de l’ajuntament de Granollers,
es vetllés per la pluralitat en la representació, és a dir, que hi pogués haver
representants del màxim de les forces polítiques.
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En segon lloc, tenim alguns dubtes sobre si es considera suficientment justificada
l’estructura que es crea per l’objectiu a aconseguir, és a dir, creiem i de fet aquest
mercat ha vingut funcionant fins ara sense l’existència del consorci i tampoc acabem
de veure el per que de la necessarietat estricte de l’estructura consorcial, però en tot
cas seria un decisió organitzativa que nosaltres podem respectar però tenim els
nostres dubtes sobre la seva idoneïtat.

I en tercer lloc ens preguntem, Sr. President, si no és una certa contradicció
precisament en la política que vostè ha anunciat més d’una vegada, anar-se retirant de
segons quin tipus de consorcis. Em sembla que en el moment que es decideix la
participació de la Diputació en un ens nou d’aquestes característiques, cal posar-lo en
relació amb quina és la política general d’aquesta Diputació, que estem segurs que hi
ha altres maneres d’ajudar, de participar, de subvencionar, d’impulsar aquest tipus
d’actuacions sense que necessàriament passi per una participació consorcial.

El portaveu del grup Socialista, Sr. Labòria, sol·licità la paraula per explicar
breument que està en la voluntat del propi ajuntament i també de la Diputació, el fet de
que es constitueixi un consorci, clarament justificat per la importància que ha pres el
projecte. Em sembla que fa 6 anys que es va iniciar el tema del mercat audiovisual i
l’any passat ja va passar a ser un esdeveniment que ocupava 3 dies amb més de 500
professionals en presència de gent d’arreu de l’Estat i d’Europa. En aquests moments
estem davant d’un projecte que ha superat amb escreix la dimensió local, que no l’ha
tingut mai en l’origen, i que en aquests moments és un projecte, com tants altres,
impulsat bàsicament des d’un l’ajuntament, però que està agafant un interès més que
local. Fa molts anys vam iniciar el projecte del mercat de musica de Vic i en aquest cas
ha seguit un procés semblant i ens sembla que en aquests moments la millor manera
de gestionar això és passar a un consorci. I referentment al fet que vostè diu que hi ha
una certa contradicció, no hi és, aquest és un consorci de abstracció local, els
objectius que es marquen en aquest consorci son bàsicament vinculats a la xarxa de
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televisions locals, als programes, al mon local en tots els seus sentits, professional,
tècnic, de producció, etc. per tant en consorcis que tinguin origen municipal o local i
que els objectius que persegueixin siguin prestar serveis en el mon local hi serem
sempre que ens sembli que és la millor forma d’estar organitzats.

Tot seguit la Presidència volgué deixar de manifest que sempre ha dit que s’ha de
reformar i s’ha de transformar la institució, això vol dir que la Diputació ha de fer un
pas enrera en moltes coses i dos endavant. Segurament aquest és un sector
identificat, no per desaparèixer si no per que formi part del futur de, no sé si Diputació
o Vegueria, però de la organització intermunicipal de caràcter local i govern 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, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup de Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular. El resultat definitiu va ser
de 40 vots a favor i 3 abstencions.

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

4.- Dictamen de data 14 de gener de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Artés, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Artés, en data 9 de
desembre 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:
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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
·

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.
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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 24 de gener de 2005

que proposa l’acceptació de la

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyó, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyó, en data 4
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,
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
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·

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

6.- Dictamen de data 24 de gener de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles, a favor de la Diputació
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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 Canyelles, en data
17 de desembre 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 neteja de parcel·les

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

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.
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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 10 de gener de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellcir, 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 Castellcir, en data
14 de desembre 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 entrada de vehicles, així com qualsevol altre ingrés de dret públic

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació 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

15

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

·

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.- 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

8.- Dictamen de data 14 de gener de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Moià, 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 Moià, en data 26
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:
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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
·

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.
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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

9.- Dictamen de data 26 de gener de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en data
29 de setembre 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.- Sancions diverses
·

Dictar 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.- Altres ingressos, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament pugui
liquidar
·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes en període executiu
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·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

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

10.- Dictamen de data 24 de gener de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orpí, 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 d’Orpí, en data 13 de
desembre 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:
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I.- Taxa cementiri municipal
·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- 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

III.- 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
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IV.- Taxes per:
·

Llicències urbanístiques

·

Prestació serveis d’intervenció integral de l’administració en activitats i
instal·lacions

·

Ocupació dels subsòl, sòl i volada de la via pública

·

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 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

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.
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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 d’Orpí a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:

I.- Impost sobre béns immobles
·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Realització de les funcions d’inspecció de l’impost sobre activitats econòmiques

·

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

·

Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica/ciclomotors
·

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
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·

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

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

·

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.- Taxes per:
· Recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials
· Servei de clavegueram
· 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 i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

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

Concessió i denegació de beneficis fiscals

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

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

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

·

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

·

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

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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11.- Dictamen de data 14 de gener de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 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 Santa Margarida i
els Monjos, en data 4 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 retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
·

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

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.
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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

ÀREA DE GOVERN LOCAL

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

12.- Dictàmens de data 10 de febrer de 2005 que proposen aprovar modificacions
en l’estructura organitzativa de la Corporació.

12.1.- Modificació de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Efectes 1 de
març de 2005.

Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, 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.- Facultar el president de la Corporació per a realitzar els actes administratius
necessaris per a la implantació d’aquesta modificació organitzativa.
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Tercer.- Fixar el dia 1 de març 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 30 vots a favor i 13 abstencions.

12.2.- Modificació orgànica de la Intervenció General. Efectes: 1 de març de 2005

Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de la Intervenció General, 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 referencien a l'informe
adjunt.
Segon.- Assignar al lloc d’Adjunt a la Intervenció General les següents funcions: a) la
substitució de l’interventor general en els supòsits legalment previstos; b) l’exercici de
les funcions reservades d’Intervenció que, prèvia autorització de la presidència li siguin
encomanades per l’interventor general; i, c) la resta de funcions que li encarregui la
Corporació quan aprovi la reestructuració de les unitats orgàniques que conformen la
Intervenció de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Procedir a integrar el lloc de treball d’Adjunt a la Intervenció General en el lloc
de catàleg A.30.A102 – Alt Directiu Nivell 2, com a conseqüència de la seva valoració
en termes de competència, solució de problemes i responsabilitat, d’acord amb les
consideracions al·legades a la part expositiva.
Quart.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya la classificació del lloc de treball d’Adjunt a la Intervenció com
a Intervenció de classe primera, reservat a funcionaris amb Habilitació de caràcter
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nacional de la sots-escala d’Intervenció Tresoreria, categoria superior i sistema de
provisió per lliure designació, atès l’especial caràcter directiu de les funcions
assignades a aquest lloc de treball.
Cinquè.- Fixar el dia 1 de març de 2005, com a data d’efectes d’aquests acords.
Sisè.- Facultar el president de la Corporació per a 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 30 vots a favor i 13 abstencions.
13.- Dictamen de data 10 de febrer de 2005 que proposa aprovar la modificació
organitzativa centrada en la creació de la Secció d’Organització i Planificació de
Recursos Humans, dependent de la Gerència de l’Institut del Teatre.
Primer.- Aprovar la modificació organitzativa centrada en la creació de la Secció
d’Organització i Planificació de Recursos Humans, dependent de la Gerència de
l’Institut del Teatre d’acord amb el dictamen, aprovat per la Junta de Govern d’aqueix
en sessió de data 9 de febrer de 2005, i que resta literalment reproduït en la part
expositiva d’aquesta resolució.
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 30 vots a favor i 13 abstencions.
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14.- Dictamen de data 21 de febrer de 2005 que proposa l’aprovació de
l’actualització de la relació dels llocs de treball i de la plantilla del personal de
l’Organisme Autònom Flor de Maig. Annexes I,II i III.

Primer.- Aprovar l’actualització de l’organigrama, de la plantilla de personal i de la
relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Flor de Maig, d’acord amb el
dictamen aprovat per la Junta de Govern d’aquest, en sessió de data 27 de gener de
2005, i en els termes que es recullen en sengles annexos I a III, al referit 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 i l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i del grup de Convergència i Unió. El resultat definitiu va
ser de 30 vots a favor i 13 abstencions.

15.- Donar compte del Decret de data 17 de gener de 2005 que resol el
nomenament del Sr. Miquel Bonastre Codina com a Director General de l’entitat

pública empresarial, Xarxa Audiovisual Local (XAL), amb efectes 17 de gener de
2005.

Primer.- Nomenar, en resolució del procés de selecció O-2/04, convocat a l’efecte, el
Sr. Miquel Bonastre Codina, Director General de l’Organisme Públic, entitat pública
empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), amb les funcions que li confereix l’article
15 dels corresponents Estatuts.

Segon.- Amb motiu del nomenament el Sr. Bonastre mantindrà la seva condició de
funcionari de la Diputació adscrit en servei actiu a la Xarxa Audiovisual Local, al lloc de
Director General de la mateixa, amb els mateixos codi de lloc de treball A30A103 i
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tipologia de jornada condicionada amb dedicació exclusiva (EC), que tenia assignats
en virtut de la seva adscripció provisional efectuada per decret d’aquesta presidència
de data 30 de juny de 2004.

L’assignació del factor de dedicació exclusiva comporta l’aplicació dels requeriments
establerts mitjançant acord del ple corporatiu de data 24 de març de 1994, modificat
posteriorment pel també acord plenari de data 30 de març de 2000.

Tercer.- Fixar el dia 17 de gener de 2005, com a data d’efectes de l’adscripció.

Quart.- Els efectes econòmics derivats d’aquesta adscripció aniran a càrrec de la
Xarxa Audiovisual Local.

Cinquè.- Deixar sense efecte qualsevol resolució que en tot o en part s’oposi a la
present, i en concret el decret de la presidència de data 30 de juny de 2004.

Sisè.- Donar trasllat de la present resolució a l’entitat pública empresarial, Xarxa
Audiovisual Local, i compte al Ple de la Diputació, als efectes previstos en l’article 14
dels Estatuts de l’entitat.

I el Ple, restà assabentat.

16.- Dictamen de data 21 de febrer de 2005 que proposa aprovar la modificació
de la plantilla de funcionaris i de la relació de llocs de treball de l’entitat pública
empresarial, Xarxa Audiovisual Local (XAL), amb efectes 1 de març de 2005.

Primer.- Aprovar, la integració en la plantilla de funcionaris i en la relació de llocs de
treball de l’entitat pública empresarial local, Xarxa Audiovisual Local (XAL), de les
modificacions consistents a:
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Plantilla personal funcionari: creació d’una plaça de Tècnic Superior
d’Administració Especial (CN).

•

Relació de llocs de treball: creació d’un lloc singular d’Administrador adscrit
orgànicament a la Gerència, amb un nivell 25, codi retributiu A25A301, i una
tipologia de jornada condicionada amb plena dedicació.

Segon.- Fixar el dia 1 de març de 2005 com a data d’efectes d’aquesta resolució.

Tercer.- Procedir a l’adequació i/o aprovació de la fitxa descriptiva afectada per la
modificació.

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 30 vots a favor i 13 abstencions.

Servei de Patrimoni i Contractació

17.- Dictamen de data 9 de febrer de 2005 que proposa l’adjudicació, en
resolució del concurs celebrat a l’efecte, de la contractació que es relaciona
seguidament:

- Adjudicar la contractació del Servei de telecomunicació de dades de la
Diputació

de

Barcelona,

a

l’empresa

TELEFÓNICA

DE

ESPAÑA,

SA,

corresponent al Servei d’Informàtica i Telecomunicacions, pels imports i lots
següents:
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Lot 1: Xarxa informàtica corporativa, per un import anual de dos-cents
setanta-nou

mil

cent

setanta-dos

euros

amb

vuitanta-cinc

cèntims

(279.172,85) € (IVA inclòs).

Lot 2: Xarxa estesa al territori, per un import anual de tres milions tres-cents
sis mil tres-cents noranta euros amb seixanta-quatre cèntims (3.306.390,64) €
(IVA inclòs).

Primer.- Adjudicar amb efectes d’1 d’abril de 2005, de conformitat amb la proposta de
la Mesa de Contractació de data 9 de febrer de 2005, la contractació relativa al servei
de telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona, a l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA , amb domicili a la Gran Vía, 28 – 28013 MADRID, de
conformitat amb la seva oferta i per un import total pel lot 1 i pel lot 2, de dotze milions
set-cents vint-i-vuit mil set-cents cinquanta

euros amb quaranta-un cèntims

(12.728.750,41 €) IVA inclòs, amb les previsions i les millores següents:

1.a. Imports:

Lot 1:

Import total: 991.063,59 €
Import any 2005: 83.751,84 €
Import any 2006: 279.172,85 €
Import any 2007: 279.172,85 €
Import any 2008: 279.172,85 €
Import any 2009: 69.793,20 €

Lot 2:

Import total: 11.737.686,82 €
Import any 2005: 991.917,22 €
Import any 2006: 3.306.390,64 €
Import any 2007: 3.306.390,64 €
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Import any 2008: 3.306.390,64 €
Import any 2009: 826.597,68 €

1.b. Millores:

1.b.1. Lot 1: Xarxa informàtica corporativa:
•

Trasllat inicial de la infrastructura actual al centre de gestió de xarxa de l’empresa.

1.b.2 Lot 2: Xarxa estesa al territori:
•

línies de dades a través de satèl·lit per a totes les seus sense cobertura ADSL

•

línia d’accés a Internet amb un cabal garantit de 20Mbps, amb cabals
independents per a cada xarxa.

•

3 tècnics dedicats al projecte.

•

trasllat inicial de la infrastructura actual al centre de gestió de xarxa de l’empresa.

Segon.- Establir l’ordre de les empreses licitadores, que no han estat adjudicatàries,
d’acord amb la següent relació:
Lot núm. 1:

2- COLT TELECOM ESPAÑA, SA
3.- AUNA TELECOMUNICACIONES, SA
4.- BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE
TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
5.- CATALANA DE TELECOMUNICACIONS SOCIETAT OPERADORA
DE XARXES, SA
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Lot núm.2:

2.-JAZZ TELECOM, S.A.U.
3- BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE
TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
4- CATALANA DE TELECOMUNICACIONS SOCIETAT OPERADORA
DE XARXES, SA
5- COLT TELECOM ESPAÑA, SA
6- AUNA TELECOMUNICACIONES, SA (...)

Tercer.- Comunicar l’acord anterior a l’empresa adjudicatària a fi que dins del termini
de quinze dies hàbils presenti el document justificatiu d’haver constituït la garantia
definitiva pels imports de:
Lot núm.1: 39.642,54 €
Lot núm.2: 469.507,47 €.

Quart.- Advertir a l’ adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte en el
termini de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la notificació d’aquesta
adjudicació.

Cinquè.- Retornar la garantia provisional a les empreses no adjudicatàries i a
l’adjudicatària un cop hagi dipositat la garantia definitiva.

Sisè.- Notificar els precedents acords a les empreses que han pres part en el concurs.

Setè.- Declarar la plurianualitat de la despesa 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. Aplicar la despesa de referència amb càrrec a les
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partides que tot seguit s’esmenten, i modificar en conseqüència l’acord plenari de data
27 de maig de 2004, pel qual s’aprovà l’expedient de contractació:

lot núm. 1

Informàtica
exercici 2005

2230000

121.CO

222.04

83.751,84 €

exercici 2006

2230000

121

222

279.172,85 €

exercici 2007

2230000

121

222

279.172,85 €

exercici 2008

2230000

121

222

279.172,85 €

exercici 2009

2230000

121

222

69.793,20 €

exercici 2005

2230000

552.A1

222.04

522.660,89 €

exercici 2006

2230000

552

222

1.742.202,92 €

exercici 2007

2230000

552

222

1.742.202,92 €

exercici 2008

2230000

552

222

1.742.202,92 €

exercici 2009

2230000

552

222

435.550,74 €

exercici 2005

2230000

451.C0

222.04

313.241,83 €

exercici 2006

2230000

451

222

1.044.139,39 €

exercici 2007

2230000

451

222

1.044.139,39 €

exercici 2008

2230000

451

222

1.044.139,39 €

exercici 2009

2230000

451

222

261.034,86 €

xarxa
Lot. Núm. 2 municipal

Biblioteques
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ORGT
exercici 2005

611

222.04

156.014,50 €

exercici 2006

611

222

520.048,34 €

exercici 2007

611

222

520.048,34 €

exercici 2008

611

222

520.048,34 €

exercici 2009

611

222

130.012,08 €

Respecte a aquest punt, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana,
manifestà que votaran en contra per una sèrie de qüestions.

En primer lloc per l’adjudicació dels dos lots a la mateixa empresa. Sabem que això és
perfectament possible, és perfectament legal, però sembla que en certa manera
contradiu la pròpia divisió que en el seu moment es va fer de dos lots per afavorir la
competència. En qualsevol cas hauria estat més idoni, que lògicament salvaguardant
sempre la necessària coordinació i la competitivitat tecnològica entre els diferents
operadors, que haguessin pogut resultar adjudicataris, hauria estat bé afavorir en
aquest cas la diversitat.

En segon lloc, per que aquest contracte havia de entrar en funcionament l’1 de
novembre de 2004 i tot just ara, el 24 de febrer del 2005 estem adjudicant. Sembla que
aquí hi ha un retard que no podem justificar o no entenem per que es produeix aquest
retard, més i quan a l’expedient hem vist que en data 14 d’octubre hi ha la carta d’un
dels operadors que diu precisament que coneixedors de que no han estat els
adjudicataris se’ls hi retorni la fiança. Ens estranya sincerament que el 14 d’octubre hi
hagi ofertants que coneguin que no son els adjudicataris quan estem adjudicant el 24
de febrer. En qualsevol cas lligat o afegit el tema de que en el contracte es preveia per
una durada de 4 anys i prorrogable 2 més i estem adjudicant directament per 6 i això
treu en aquesta casa una certa capacitat de negociació fins hi tot amb qui gairebé
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d’una forma absoluta tindrà la informació o controlarà la xarxa informàtica d’aquesta
casa i també en part la dels ajuntaments.

Per tots aquests motius votarem en contra i per un altre que nosaltres no considerem
petit però si que ens sembla important. Telefònica, que és una empresa Estatal i
potent, ha presentat tota la seva oferta en castellà en aquesta corporació. Fora bo que
també a l’hora d’establir els concursos públics es recordes que la llengua pròpia de
l’administració local a Catalunya també és el català, o és el català i per tant, també
valdria la pena que aquest tipus d’empreses, totes, però especialment aquest tipus
d’empreses tinguessin en consideració aquest aspecte.

Sol·licità la paraula el President delegat de l’Àrea de Govern Local, Sr. Fogué, per
manifestar que amb el dictamen que portem a l’aprovació del Ple, aconseguim els
objectius que ens vàrem plantejar com a corporació, que son dos fonamentalment: un
és el fet de millorar els serveis que estem oferint, i no tan sols millorar si no també
ampliar-los de manera molt significativa, de manera que ampliem i millorem molt la
nostra actual infraestructura de telecomunicacions. Aconseguim també la millora dels
serveis de l’infraestructura per els ajuntaments i serveis associats i l’altre objectiu que
s’aconsegueix en el dictamen que portem avui a la seva aprovació, és també un
resultat positiu des del punt de vista econòmic, ja que aquesta millora de serveis i
aquesta ampliació, si ara nosaltres tinguéssim, sense haver fet concurs, que contractar
els operadors a preu de mercat, això ens hauria sortit de ben segur una quantitat molt
més gran que no pas havent fet el concurs que era l’objectiu. Per tant dos objectius
acomplerts. Jo només donaria un tall d’exemple significatiu, encara que no és el
fonamental que és el que ha decidit l’informe tècnic un dels aspectes que ha decidit
l’informe tècnic i per que es valori aquesta millora dels servis. En aquests moments hi
ha a la nostra província entre 93 i 100 municipis que no tenen infraestructura de banda
ADSL, en aquest concurs ara tots aquests ajuntaments passaran a disposar les
mateixes garanties, no evidentment amb infraestructura ADSL si no a través de
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satèl·lit, i no és aquest l’únic element, és un element per insistir en el tema de la
ampliació i millora de serveis. Respecte del que deia el Sr. Ciurana d’aquest ofertant,
el que els hi puc dir és que hi ha unes disfuncions en el moment de l’oferta, en obrir el
primer sobre de les condicions administratives el seu document diu que fa oferta al lot
1 i al lot 2, en canvi després només han fet oferta al lot 2, i no sabem per que, alguna
disfunció ha tingut aquest ofertant. Segona, com vostè ha dit, hi ha una carta signada
per una persona, que no és la que te poders per fer de licitant i el 14 d’octubre demana
que se li retorni l’aval d’una de les dues per que diu que ja s’ha adjudicat, no diu
exactament adjudicat però que te coneixent que s’ha adjudicat. En canvi el cert és que
no s’havia adjudicat, i fins i tot el 30 de novembre es presenten 4 responsables
d’aquesta mateixa empresa a la Diputació per mantenir una reunió sobre aspectes
tècnics de l’oferta presentada. Per tant jo els hi voldria dir que en tot cas son coses
que no han influït per res en la valoració, fixi’s que quan s’arriba una carta i es diu que
els tornin l’aval, ni se’ls hi ha tornat l’aval ni se’ls hi ha tret del procés de valoració, és
per que hi ha algun tipus de disfunció aliena a aquesta corporació.

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 dels diputats
assistents del Grup Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 30 vots a favor, 3 abstencions i 10 vots en contra.

Intervenció General

18.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de la Corporació de l'exercici de 2004.

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici
de 2004, que es concreta en les següents magnituds bàsiques:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Despeses finançades amb romanent líquid
de tresoreria
+ 112.294.668,03
+ Desviacions negatives de finançament
+ 461.307,15
- Desviacions positives de finançament
- 1.046.741,26
Resultat pressupostari ajustat (c + d)

EUR
569.329.455,52
532.995.609,75
36.333.845,77
111.709.233,92

148.043.079,69

ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent de Tresoreria Total (a - b + c)
DISTRIBUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Romanent de Tresoreria Total
(b) Romanents incorporats i pendents d'incorporar
Romanent de Tresoreria disponible (a – b)

EUR
119.178.357,79
91.406.761,53
186.861.828,14
214.633.424,40
EUR
214.633.424,40
147.355.171,70
67.278.252,70

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

19.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Flor de Maig de l'exercici
de 2004

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Flor de
Maig, de l’exercici de 2004, que es concreta en les següents magnituds bàsiques:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
5.760.519,19
4.895.581,53
864.937,66
467.280,90
1.332.218,56
EUR
1.704.426,36
544.736,65
1.415.446,96
2.575.136,67
62.742,75
2.512.393,92

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.
I el Ple, restà assabentat.

20.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Institut del Teatre de l'exercici
de 2004.
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre, de l’exercici de 2004, que es concreta en les següents magnituds bàsiques:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
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EUR
14.902.924,19
14.320.600,07
582.324,12
15.065,81
597.389,93
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ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
1.552.993,26
1.315.823,63
1.160.170,80
1.397.340,43
607.214,00
790.126,43

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

21.- Decret de la Presidència de data 9 de juliol de 2004 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Institut de l’Habitatge Local
(INHAL) de l'exercici de 2004

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut de
l'Habitatge Local (INHAL), de l’exercici de 2004 (31-05-04), que es concreta en les
següents magnituds bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
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EUR
463.305,79
392.931,33
70.374,46
0,00
70.374,46
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ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
9.017,98
56.638,37
761.345,43
713.725,04
0,00
713.725,04

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i
a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

22.- Decret de la Presidència de data 9 de juliol de 2004 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Institut de Gestió Urbanística
i Activitats Locals (IGUAL) de l'exercici de 2004.

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut de
Gestió Urbanística i Activitats Locals (IGUAL), de l’exercici de 2004 (31-05-04), que es
concreta en les següents magnituds bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
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EUR
449.499,89
262.815,45
186.684,44
- 48.363,13
138.321,31
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ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
165.928,26
32.811,05
633.159,12
766.276,33
0,00
766.276,33

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i
a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

23.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Patronat Mas Manolo de
l'exercici de 2004.

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Patronat
Mas Manolo, de l’exercici de 2004, que es concreta en les següents magnituds
bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
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EUR
828,61
0,00
828,61
0,00
828,61
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ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
74,36
0,00
44.352,52
44.426,88
0,00
44.426,88

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

24.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Patronat d'Apostes de
l'exercici de 2004.

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom “Patronat
d’Apostes”, de l’exercici de 2004, que es concreta en les següents magnituds
bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos

EUR
2.812.074,36
2.289.972,13
522.102,23
489.199,05

Resultat pressupostari ajustat (c - d)

1.011.301,28
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ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
157.587,69
256.287,37
1.800.237,08
1.701.537,40
0,00
1.701.537,40

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

25.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Fundació Pública Casa de
Caritat de l'exercici de 2004.

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Fundació
Pública Casa de Caritat, de l’exercici de 2004, que es concreta en les següents
magnituds bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)

EUR
157.125,90
0,00
157.125,90
0,00
157.125,90
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ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
91.583,90
82.372,54
6.402.309,88
6.411.521,24
0,00
6.411.521,24

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

26.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme autònom Institut d'Edicions de
l'exercici de 2004.

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut
d’Edicions, de l’exercici de 2004 que es concreta en les següents magnituds
bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a - b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
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EUR
12.845.840,21
11.995.867,44
849.972,77
1.526.761,12
2.376.733,89
EUR
869.754,66
1.166.038,82
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(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

3.205.813,04
2.909.528,88
0,00
2.909.528,88

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.
I el Ple, restà assabentat.
27.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de
l'exercici de 2004.
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, de l’exercici de 2004, que es concreta en les
següents magnituds bàsiques:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)
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EUR
29.244.460,17
26.486.004,26
2.758.455,91
0,00
2.758.455,91
EUR
104.725.364,22
119.425.557,94
33.779.902,39
19.079.708,67
0,00
19.079.708,67
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Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia
i Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

28.- Decret de la Presidència de data 16 de febrer de 2005 que resol aprovar la
liquidació del pressupost

de l'Organisme autònom Institut d’Urbanisme,

Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de l'exercici de 2004.

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom

Institut

d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), de l’exercici de 2004,

que es

concreta en les següents magnituds bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Drets reconeguts nets
(b) Obligacions reconegudes netes
(c) Resultat pressupostari (a -b)
(d) Ajustos
Resultat pressupostari ajustat (c - d)
ROMANENT DE TRESORERIA
(a) Deutors pendents de cobrament
(b) Creditors pendents de pagament
(c) Fons líquids de Tresoreria
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c)
(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat
(f) Romanent per a despeses generals (d - e)

EUR
2.828.415,07
1.501.782,75
1.326.632,32
103.857,59
1.430.489,91
EUR
295.303,05
230.311,82
2.759.940,05
2.824.931,28
0,00
2.824.931,28

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.
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Tercer.- Remetre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i Finances i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

I el Ple, restà assabentat.

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
referir-se als punts anteriors i en aquest sentit fer algunes observacions breus,
manifestà, per que en tot cas el debat més a fons el farem en el moment en que arribi
a aquest Ple el compte general d’aquesta casa, però si que em sembla que valdria la
pena que féssim alguna reflexió. Els resultats pressupostaris, vostès ho reconeixeran,
no son normals, no és normal que una administració que té un pressupost de més de
560 milions d’euros, si no vaig equivocat, presenti un romanent de tresoreria total de
214 milions d’euros, gairebé un 50%, és evident que hi ha alguna cosa que falla.
Podríem arribar a la conclusió de que estan mal fets els pressupostos, però en tot cas
tenim la sensació de que precisament el que falla és la gestió d’aquests recursos.
Probablement el Sr. Fogué quan em respongui dirà que part d’aquest romanent de
tresoreria no els és imputable a ells si no que és imputable a la pròpia gestió dels
municipis etc, i possiblement en algun percentatge ens podríem posar d’acord, però és
evident que quan estem parlant de unes quantitats d’aquestes característiques i d’unes
magnituds, d’un romanent de tresoreria d’aquestes característiques, les culpes i les
responsabilitats no son mai en un sol cistell. Per tant nosaltres entenem que aquí hi ha
un dèficit de gestió en aquesta casa que cal corregir i cal corregir si em permete’n
d’una forma bastant urgent. Entenem que no pot ser que una administració publica
funcioni de la manera en que està funcionant aquesta. El Sr. Fogué en la comissió va
dir que millor que tinguem aquest romanent de tresoreria que no pas que tinguem
dèficit; és una forma de consolar-se ben peculiar, però en tot cas el que és evident és
que una administració que arribi a final d’any amb un romanent de tresoreria gairebé
del 50% del pressupost, m’admetrà que molt normal no és. Hi ha alguns organismes
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autònoms que val la pena que ens aturem un moment. Hi ha alguns que no s’han
reunit. Nosaltres ens preguntem com poden haver aprovat els comptes i la liquidació si
no s’han reunit, entenem que des de un punt de vista legal s’han d’haver reunit i no
s’han reunit, i per tant nosaltres el que els hi demanem que ens diguin en funció de
quins preceptes s’han aprovat o han arribat als comptes d’aquests organismes
autònoms d’aquesta casa sense que s’hagin reunit prèviament els seus òrgans de
govern. En relació a l’Organisme de Gestió Tributària, que també té un romanent de
tresoreria prou important, nosaltres estem convençuts de que la pròpia gestió d’aquest
organisme, el romanent de tresoreria que arriba o que te en aquests moments, ens
haurien de permetre reajustar el premi de cobrança que actualment està aplicant
aquest organisme amb els recursos, amb el romanent de tresoreria que te l’organisme
podríem disminuir en benefici dels ajuntaments el premi de cobrança que actualment
aquest organisme cobra als municipis. Per això que nosaltres els hi plantegem que
revisin aquest percentatge, que millorin la gestió d’aquests organismes autònoms de
tal manera que passin a ser uns pressupostos normals, no un pressupostos que a 31
de desembre o que a final d’any tinguin un romanent de tresoreria gairebé equivalent
al 50% del pressupost.

Sol·licità la paraula el President delegat de l’Àrea de Govern Local, Sr. Fogué per
contestar al Sr. Ciurana manifestant-li que, bromes a part, és un bon resultat que el
romanent sigui positiu i no pas que fos negatiu. El fet de que el romanent sigui positiu
per a mi és una noticia positiva, que tingui aquesta dimensió te molt a veure amb el
paper i les funcions que te una Diputació com la nostre, que ofereix molts serveis i un
programa d’inversió als ajuntaments molt important i molt potent. Vol dir això, i ha de
quedar molt clar, vol dir això aquesta corporació disposa de 214 milions d’euros
disponibles? Que no ha estat capaç de cobrir o donar resposta a les moltes de les
necessitats que tenen els municipis de la província de Barcelona? La resposta és clara
i contundent: no, i tots els regidors i alcaldes ho saben. D’aquesta quantitat vostès ja
saben que ja estan aplicats com a romanents ja s’incorporen 147 milions i aquests 147
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milions d’euros a què es corresponen? A compromisos amb els ajuntaments
majoritàriament. Son compromisos que estan en diferents nivells d’execució, però que
evidentment no estan al nivell d’execució de manera que a 31/12/2004 hi hagi ja
certificació o factura per pagar-ho, però el compromís hi és entre aquesta Diputació i
els municipis i evidentment nosaltres els mantenim. I vostè ens diu: i per què es dona
aquest desfase en el temps? Doncs hi ha diverses raons i estic d’acord en que hem
d’aprofundir en ella i hem de millorar el tempus però hi ha algunes coses que son molt
difícils de millorar.

En el tema de les inversions, fixis vostè que quan un ajuntament primer negocia la
inversió que vol fer, aconsegueix el finançament, s’encarrega el projecte, es fa després
el procés de concurs i licitació d’obra i després comença l’obra, en aquest període, és
a dir, tot aquest procediment està subjecte amb uns temps establerts de forma
normativa, per tant això ja ens provoca una certa dilatació en el temps des de el
moment que es pren el compromís fins al moment que es comença a tenir resultats i
certificacions per pagar.

Tot i això els hi diré més, el romanent de tresoreria disponible que plantegem és de
667 milions, tampoc no creiem que son disponibles totalment, i els hi diré al exercici i
que quan arribem a l’aprovació general de comptes podrem plantejar de que d’aquests
ja tenim detectats 21 milions d’euros que son compromisos no del 2004 si no d’anys
anteriors amb ajuntaments que estan també en fase d’execució i

que haurem

d’analitzar cas per cas si l’execució és vigent o el que hem de fer evidentment és
destinar-lo a un altre raó. I per últim la disponibilitat fa que ja en aquest mateix Ple més
endavant ja fem una aplicació a un possible superhabit en temes vinculats als
ajuntaments i altres temes vinculats al funcionament de la corporació.
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Respecte als organismes autònoms tenim pendent l’exercici d’analitzar tots aquests
romanents. Per el que fa a l’Organisme de Gestió Tributària només voldria dir unes
consideracions a tall de prèvia o d’avançament. Fins a l’any 2000 la gestió d’aquest
organisme li costava diners parlant en aquests termes a la Diputació, des de llavors la
bona gestió ha fet que això sigui en sentit contrari.

El número d’ajuntaments va incrementant-se a cada Ple, per tant la cosa és positiva i
el nivell de qualitat i d’acceptació és molt bo. La quota que es cobra als ajuntaments és
la més baixa de totes les Diputacions que tenen serveis equivalents al nostre, de
Catalunya i de fora de Catalunya. Tot i amb això, amb aquests resultats evidentment
que ens tenim que plantejar i estudiar de forma rigorosa dos aspectes: avantatges des
del punt de vista dels municipis i com recompensar la professionalitat dels treballadors
que treballen a l’Organisme de Gestió Tributària.

29.- Dictamen de data 18 de febrer de 2005 que proposa aprovar diverses
modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici
de 2005.

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 3/2005 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2005, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit, per un import total de tretze milions sis-cents trenta-dos mil
nou-cents trenta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (13.632.933,86) EUR, amb el
detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.

Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
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aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.

Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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 dels diputats
assistents del Grup Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 30 vots a favor, 3 abstencions i 10 vots en contra.

30.- Dictamen de data 10 de febrer de 2005 que proposa aprovar l’assumpció de
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

Primer .- Aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local
relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’Assistència en
la Gestió Econòmica Local (per acrònim, ASGEL) d’aquells municipis de la província
que ho decideixin.
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Segon .- L’assumpció de les funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local es
durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la Diputació de
Barcelona, aprovin els Ajuntaments dels municipis de la província.

Tercer .- Aprovar el Conveni-tipus que servirà de base per la formalització dels
Convenis a subscriure entre cadascun dels Ajuntaments que aprovin l’encomanda de
gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona, així com el Protocol dels diferents
serveis oferts, d’acord amb els textos que figuren com Annexos I i II.

Quart .- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província aquests acords, el Conveni-tipus i
el Protocol i, una vegada formalitzats els Convenis, la relació d’Ajuntaments que han
encomanat la gestió de l’ASGEL a la Diputació de Barcelona.

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

31.- Dictamen de data 3 de febrer de 2005 que proposa aprovar la modificació de
l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre, per al curs
acadèmic 2005-2006.

Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme autònom
Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2005-2006, en allò que afecta a l’epígraf II
“Serveis administratius”, a l’epígraf III “Ensenyaments reglats” i l’epígraf IV
“Assegurances escolars”, en la forma que resulta de l’annex.

Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del
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següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen els
articles 2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i el 65.3
del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.

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

32.- Dictamen de data 17 de febrer de 2005 que proposa donar compte de
l’informe sobre control a posteriori, efectuat pel sistema de mostreig
corresponent a documents comptables i expedients referits al tercer trimestre de
2004.

Primer.- Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General
respecte del control a posteriori corresponent al 3r trimestre de 2004, efectuat sobre
els expedients que han estat sotmesos a fiscalització.
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En relació a aquest dictamen, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr.
Ciurana manifestà que des de un punt de vista formal nosaltres tornem a demanar i a
efectes d’acta que l’informe de control a posterior ens sigui facilitat en un arxiu que
sigui imprimible i que no tingui les cauteles de seguretat absurdes que fan que no es
pugui imprimir, que només es pugui consultar en pantalla. Em sembla que això és una
cosa ridícula que hauríem, ja els hi hem demanat, una vegada però els hi tornem a
demanar que ho rectifiquin.

Contestant al Sr. Ciurana, el President de l’Àrea de Govern Local Sr. Fogué
manifestà que el que estem aplicant és la normativa vigent, però tot i amb això saben
vostès que independentment de la forma com és aquesta tenen vostès accés a
qualsevol document i que estan a disposició de vostès i crec que ho estem
demostrant. El nivell d’informació és el que vostès necessiten i que els seus assessors
necessiten també.

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

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Oficina de Suport Intern

33.- Dictamen de data 28 de gener de 2005 que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona al Programa de Teleassistència Domiciliària i l’acceptació
de les Normes Generals del Servei, així com la participació econòmica i
pressupostària en el Conveni Marc IMSERSO-FEMP.

Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Programa de
Teleassistència Domiciliària i l’acceptació de les Normes Generals del Servei així com
la participació econòmica i pressupostària en les Conveni Marc IMSERSO-FEMP.
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Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior al Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), Subdirección General de Gestión; Avda. de la Ilustración, c/v a Ginzo de
Limia, 58; , 28029 de Madrid, remeten còpia del mateix a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), c/ Nuncio, 8; 28005 de Madrid.

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

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 40 minuts.

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

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

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

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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