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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 31 de març de 2005, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vice-president primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vice-president segon, Ramon Álvarez Martínez, del vicepresident tercer, Jaume Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que
s'esmenten a continuació: Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, Manuel
Bustos Garrido, Rafael Cañedo Torrubiano, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló,
Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint
Codina Pujols, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, Margarita
Dordella Cirera, M. Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, 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.

1

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Pere Alcober
Solanes, Jesús Maria Canga Castaño, Fèlix Domingo Chico Vara, Jordi Cornet Serra,
Antonio Pedro Fogué Moya i Miquel Rubirola Torrent,
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 24 de
febrer de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 16 de març de 2005 que proposa ratificar la modificació dels
Estatuts de la Fundació Casal d’Europa i designació de representants de la
Diputació.
Primer.- Ratificar la modificació dels estatuts de la Fundació Casal d’Europa, aprovada
per la Fundació el 24 de novembre de 2004, segons el text que s’acompanya al
present dictamen, assenyalat com Annex I.
Segon.- Designar l’Il.lm. Sr. Jordi Labòria Martorell, representant de la Diputació al
Patronat de la Fundació i que s’integri en els òrgans de l’esmentada Fundació i
designar com a substitut en cas d’absència, d’acord amb el que disposa l’article 11
dels seus estatuts, l’Il.lm. Sr. Esteve Terrades Yus.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
SECRETARIA

Servei de Secretaria

2.- Dictamen de data 15 de març de 2005 que proposa aprovar la Memòria de la
Gestió Corporativa de l’any 2004.
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Primer.- Aprovar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2004, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Sol·licità la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana per
manifestar que la memòria reflexa una actuació de govern que nosaltres no
compartim, no compartim ni en la seva execució ni sobretot en la seva distribució dels
recursos que fa aquesta casa i per tant nosaltres ens abstindrem en aquest punt.

A continuació la Presidència donà la paraula a la portaveu del grup Popular Sra.
Esteller que posà de manifest que el seu grup està en contra d’aquesta memòria,
entre d’altres coses perquè recull una acció de govern que no compartim, ni en la seva
integritat, ni en la seva distribució pressupostària. No justifiquen moltes de les
actuacions que es porten a terme. En els més de 800 folis no trobem cap justificació
detallada de la distribució de molts recursos, especialment del que són les
subvencions, però després també com es distribueixen els recursos en els diferents
municipis i, evidentment, sí que nosaltres podem tenir accés a aquesta informació,
però la gent, els diferents municipis desconeixen quin és aquest repartiment territorial
de cada una de les actuacions que desenvolupa aquesta administració. Per altra
banda, ho vam dir l’any passat, veiem com no hi ha recollits els indicadors en termes
de qualitat i probablement també d’eficàcia i d’eficiència, que crec que són
determinants a l’hora de poder fer una avaluació més acurada del que és una
memòria, que són les actuacions que es desenvolupen més enllà d’un llistat d’activitats
i programes i donat que trobem a faltar aquests indicadors, nosaltres votarem en
contra.

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 polític de Convergència i Unió i el vot contrari del grup del Partit
Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor, 12 abstencions i 4 vots en
contra.
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DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
3.- Dictamen de data 17 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Carme, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Carme, en data 28
de gener de 2005 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-

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.- 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

-

Inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors i
altres instal·lacions d’establiments industrials i comercials

-

Servei d’escola bressol
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Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic

-

Recaptació dels deutes en període executiu

-

Liquidació d’interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

III.- Quotes urbanístiques
-

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

IV.- 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.
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Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Carme a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
-

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

-

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

-

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

-

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

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Liquidació d’interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
-

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

-

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

-

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

-

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

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

-

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
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-

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

-

Entrades de vehicles i reserves de la via pública

-

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

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

8

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

-

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
4.- Dictamen de data 24 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellterçol, 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 Castellterçol, en
data 26 de maig 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,
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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

II.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
-

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

-

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

-

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

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

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

Recaptació dels deutes, en període executiu

-

Liquidació d’interessos de demora
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-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Unitat d’Actes

IV.- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
-

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 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
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5.- Dictamen de data 10 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 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 del Prat de Llobregat,
en data 19 de gener de 2005, 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 la prestació de recollida de residus comercials i industrials
assimilables a urbans
-

Emissió de documents cobratoris

-

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut

-

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.
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.
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I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
6.- Dictamen de data 24 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de la taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
en data 9 de febrer de 2005, 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

-

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

-

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

-

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

-

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

-

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

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

-

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
7.- Dictamen de data 17 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Polinyà, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Polinyà, en data
26 de gener de 2005, 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,
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l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses
-

Concessió i denegació de beneficis fiscals

-

Revisió de les autoliquidacions presentades

-

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

-

Expedició de documents cobratoris

-

Pràctica de notificacions de les liquidacions

-

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

-

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

-

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

-

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

-

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

-

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

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

-

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
8.- Dictamen de data 7 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 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 Sant Mateu de
Bages, en data 29 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.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
-

Concessió i denegació de beneficis fiscals

-

Revisió de les autoliquidacions presentades

-

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

-

Expedició de documents cobratoris

-

Pràctica de notificacions de les liquidacions

-

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

-

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

-

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

-

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

-

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

-

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

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

-

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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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
9.- Dictamen de data 24 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, 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 Sant Cecília de
Voltregà, en data 8 de febrer de 2005, 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 cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local
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 directe0

-

Dictar la provisió de constrenyiment
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Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

-

Liquidació d’interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

Unitat d’Actes

II.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

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

Revisió de les autoliquidacions presentades

-

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

-

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

-

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

-

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- 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 10 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes
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imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en
data 27 de gener de 2005, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:

-

Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles

-

Notificar les denúncies formulades pels agents municipals

-

Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, u òrgan competent municipal

-

Expedir provisions de constrenyiment

-

Recaptar en període voluntari i executiu les multes

-

Liquidar interessos de demora

-

Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament

-

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori

-

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions que tindran efecte a partir del dia 1 de juliol de 2005 es duran a
terme a través del servei o ens instrumental constituït a aquest efecte, anomenat
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la formalització del conveni regulador
amb l’Ajuntament de Vacarisses que, com a conseqüència de l’esmentada delegació,
se celebri entre ambdues corporacions.
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Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
11.- Dictamen de data 10 de febrer de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, 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 Vacarisses, en
data 27 de gener de 2005, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I.- Impost sobre béns immobles
-

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

-

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

-

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

-

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

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Liquidació d'interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
-

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
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-

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

-

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

-

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

-

Revisió de les autoliquidacions presentades

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Liquidació d'interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

-

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques

-

Actuacions d'informació i assistència als contribuents

-

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

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

-

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

-

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

-

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

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Liquidació d'interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

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

Concessió i denegació de beneficis fiscals

-

Revisió de les autoliquidacions presentades
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Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris

-

Expedició de documents cobratoris

-

Pràctica de notificació de les liquidacions

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

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 el actes anteriors

-

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

V.- Contribucions especials
-

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Liquidació d'interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxes per:
o Intervenció en les activitats i instal·lacions
o Servei d’abastament d’aigua i dret de connexió
o Prestació del servei de recollida d’escombraries

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
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-

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 el actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

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

VIII.- Quotes d'urbanització
-

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Liquidació d'interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.- Altres ingressos
Infraccions i sancions per l’incompliment de les ordenances

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'altres ingressos es deleguen són:
-

Notificació de les liquidacions practicades

-

Dictar la provisió de constrenyiment

-

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

-

Liquidació d'interessos de demora

-

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

-

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.- Ingressos a cobrar només en període executiu
-

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

-

Taxa sobre llicència d’obres

-

Taxa per recollida i cens d’animals domèstics

-

Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals

-

Taxa per la prestació del servei Escola Bressol

-

Taxa per la vigilància especial
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Altres ingressos de dret públic que en el seu cas siguin susceptibles de
gestió recaptadora

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació dels ingressos en període executiu
que es deleguen són:
-

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 el actes anteriors

-

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions que tindran efecte a partir del dia 1 de juliol de 2005 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

12.- Dictamen de data 31 de març de 2005 que proposa la rectificació de
l'Inventari general de béns de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona ,exercici 2004.
Primer.- Rectificar l’inventari general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
en el sentit de donar d’alta els béns que es relacionen a l’annex I (mobiliari), a l’annex II
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(equips informàtics) i a l'annex III (immobilitzat immaterial) i que acompanyen al present
dictamen, com a altes per nova adquisició, per un import total de:
Annex I (mobiliari): dos-cents seixanta-cinc mil sis-cents nou euros i vint-i-sis cèntims
(265.609,26 euros)
Annex II equips informàtics: dos-cents noranta-dos mil cent quaranta-nou euros i dos
cèntims (292.149,02 euros)
Annex III immobilitzat immaterial: dos-cents vint-i-sis mil cent quatre euros i seixantatres cèntims (226.104,63 euros).

Segon.- Rectificar l’inventari general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona en el sentit de donar de baixa els béns que es relacionen a l’annex IV
(mobiliari) i que acompanya al present dictamen, com a baixes prèvia declaració de béns
no utilitzables, per un import total de de vuit mil set-cents cinquanta-tres euros i setantaun euros (8.753,71 euros), i els que es relacionen a l'annex V (mobiliari) i annex VI
(equipament informàtic) i que igualment acompanyen al present dictamen, com a baixes
prèvia declaració de béns no utilitzables, per un import total de noranta un mil quatrecents seixanta cinc euros i onze (91.465,11 euros) i de deu mil tres-cents vuit euros i
vint-i-tres cèntims (10.308,23 euros), respectivament, ja que tots ells en funció de les
seves característiques actuals no poden utilitzar-se per atendre les necessitats de
l’Organisme

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 polític de Convergència i Unió . El resultat
definitiu va ser de 29 vots a favor i 16 abstencions.

ÀREA DE GOVERN LOCAL

Servei de Patrimoni i Contractació.
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13.- Dictamen de data 1 de març de 2005 que proposa l'aprovació de la
rectificació de l'inventari corresponent a l'exercici 2004.
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de la Corporació de conformitat amb la
documentació que s’annexa, indicativa de la situació de l’inventari a 31 de desembre
de 2004, d’acord amb el què disposen l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 32 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’art.
222.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

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 polític de Convergència i Unió . El resultat
definitiu va ser de 29 vots a favor i 16 abstencions.

Intervenció General
14.- Dictàmens de data 2, 11 i 14 de març de 2005 que proposen aprovar diverses
modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici
de 2005.
14.1.- Modificació 2/2005 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2005.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2005 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2005,
per un import d’un milió quatre-cents cinquanta-vuit mil euros (1.458.000,00) EUR, que
es tramita mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria,
amb el detall següent:
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Suplements de crèdit

Partida de despeses

Concepte

Descripció

21200

Manteniment
d’edificis
Convenis
col·laboració
ajuntaments
Altres
despeses
financeres
Maquinària,
instal·lacions
Mobiliari
Equips informàtics
Adquisició software
Desenvolupament
aplicacions
Total

22605

34900
62300
62500
62600
64000
64001

Consignació
actual EUR
232.453,97

Modificació
proposada EUR
92.000,00

Consignació
resultant EUR
324.453,97

980.000,00

200.000,00

1.180.000,00

3.000,00

24.000,00

27.000,00

99.910,73

44.000,00

143.910,73

162.352,56
179.584,98
24.000,00
117.762,40

90.000,00
600.000,00
108.000,00
300.000,00

252.352,56
779.584,98
132.000,00
417.762,40

1.458.000,00

Finançament (Ingressos)

Concepte
87001

Descripció

Consignació
actual EUR
Aplicació
de ---romanent
de
tresoreria
per
finançar suplements
de crèdit
Total

Modificació
proposada EUR
1.458.000,00

Consignació
resultant EUR
1.458.000,00

1.458.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
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Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració
Estatal i Autonòmica.

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 polític de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 29 vots a favor i 16 abstencions.
14.2.- Modificació 2/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Flor de Maig
de l’exercici de 2005.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2005 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Flor de Maig de l’exercici de 2005, per un import total de
noranta-sis mil tres-cents vuitanta-sis euros amb setze cèntims (96.386,16) EUR, que
es tramita mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria,
amb el detall següent:

Suplement de crèdit

Partida de despeses

Concepte

Descripció

12000

Modificació
proposada EUR

Consignació
resultant EUR

Retribucions
bàsiques 803.914,00
personal funcionari

26.239,08

830.153,08

12100

Retribucions
345.688,00
complementàries personal
funcionari. Destinació

18.758,66

364.446,66

12101

Retribucions
809.545,00
complementàries personal
funcionari. Específic

31.949,24

841.494,24

16000

Quotes
Social

19.439,18

572.028,18

a

Consignació
actual EUR

la

Seguretat 552.589,00
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96.386,16

Total

Finançament (Ingressos)

Concepte

Descripció

87001

Consignació
actual EUR

Modificació
proposada EUR

Consignació
resultant EUR

Aplicació de romanent de ---tresoreria
per
finançar
suplements de crèdit

96.386,16

96.386,16

Total

96.386,16

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració
Estatal i Autonòmica.

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 polític de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 29 vots a favor i 16 abstencions.
14.3.- Modificacions de crèdit n. 5/2005

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 5/2005 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2005, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
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transferències de crèdit, per un import total de vint-i-set milions tres-cents vint-i-dos mil
tres-cents deu euros (27.322.310,00) 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
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 i l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i del grup polític de Convergència i Unió . El resultat
definitiu va ser de 29 vots a favor i 16 abstencions.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Servei de Vies Locals

15.- Dictamen de data 4 de febrer de 2005 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Rajadell, del tram de la carretera BV-3012,
entre els p.k. 0,000 i 1,170, gestionada per la Diputació de Barcelona.
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Primer.- Incoar expedient de traspàs de jurisdicció a l’Ajuntament de Rajadell, segons
la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 15 de
novembre de 2004, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k. 1,170 de la carretera
BV-3012, actualment gestionada per la Diputació de Barcelona de conformitat amb la
Disposició Transitòria primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de
carreteres, amb les característiques tècniques descrites en la fitxa de dades
geomètriques.

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada
per l’Ajuntament de Rajadell, a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva resolució, una vegada acomplerts els tràmits pertinents.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Rajadell els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

16.- Dictamen de data 24 de febrer de 2005 que proposa aprovar la declaració de
bases per a la Constitució de la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya.

Primer.- APROVAR la declaració de bases per a la constitució de la Xarxa Sida i Món
Local a Catalunya, que s’adjunta a la present proposta.
Segon.- FACULTAR a la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social per
l’adopció de les mesures necessàries encaminades a dirigir i impulsar la constitució de
la Xarxa.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
17.- Dictamen de data 3 de març de 2005 que proposa aprovar l’adhesió dels
Ajuntaments de Callús i Sant Joan de Vilatorrada al Pla Marc de Recuperació i
Valorització de terrenys forestals de l’Associació de Propietaris Boscos del
Bages Nord.
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla Marc de Recuperació i Valorització de terrenys
forestals de l’Associació de Propietaris Boscos del Bages Nord als municipis de Callús
i Sant Joan de Vilatorrada.
Segon.- Aprovar l’adhesió al conveni Marc de data 21 de febrer de 2001 en el sentit
d’incloure com a membres als Ajuntaments de Callús i Sant Joan de Vilatorrada.
Tercer.- Notificar aquest acord a la resta de membres de l’Associació de Propietaris
Boscos del Bages Nord.
Quart.- Autoritzar al President-delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
18.- Dictamen de data 3 de gener de 2005 que proposa la proposta d’aprovació
de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Associació Barcelona Aeronàutica i
de l’Espai, i aprovació d’un conveni de col·laboració amb aquesta entitat per a la
promoció i desenvolupament del sector aeronàutic i dels equipaments
aeroportuaris en la província de Barcelona.
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre ordinari de
categoria B, de l’Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAIE), proveïda de
NIF G-62580204.
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Segon.- Autoritzar la despesa de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims
(12.020,24) euros, IVA inclòs, en concepte de quota per a l’any 2005, amb càrrec a la
partida C000000/320A0/48900/2506 del vigent pressupost de la corporació.
Tercer.- Designar com a representants de la Diputació de Barcelona en aquesta
entitat, l’Il·lustríssim senyor Teodoro Romero i Hernández, titular, i el senyor Leandre
Mayola i Tresserras, suplent.

Quart.- Aprovar el conveni que s’adjunta en document annex, entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai, per a la col·laboració en la
promoció i desenvolupament del sector aeronàutic i dels equipaments aeroportuaris en
la província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

Ordre del dia complementari

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

SECRETARIA

1.- Dictamen de data 31 de març de 2005 que proposa designar com a
representants d’aquesta Diputació en l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis
de Catalunya, els Srs. Antoni Fogué Moya, Lorenzo Albardias Marfil i Salvador
Illa Roca, en substitució, respectivament, dels Srs. Joan Rangel Tarrés, Isaías
Táboas Suarez i Josep Pujades Maspons.
Primer.- Designar com a representants d’aquesta Diputació en l’Assemblea General
de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, els Srs. Antoni Fogué Moya, Lorenzo Albardias
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Marfil i Salvador Illa Roca, en substitució, respectivament, dels Srs. Joan Rangel
Tarrés, Isaías Táboas Suarez i Josep Pujades Maspons.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
Obert el capítol de precs i preguntes, la Presidència anuncià que per part dels grups
polítics de Convergència i Unió i Partit Popular s’han formulat diverses preguntes.

Tot seguit donà la paraula al portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana.

La nostra pregunta, manifestà el Sr. Ciurana, sorgeix arran del relleu que hi ha hagut a
la Presidència de la Caixa de Catalunya, que, com vostè sap, aquesta corporació n’és
l’entitat fundadora. El relleu que es va produir el passat dia 16 de març de 2005 va
comportar la substitució del Sr. Serra Ramoneda, que havia estat president més de 20
anys, per el Sr. Narcís Serra. Més enllà de la coincidència en el cognom del president
entrant i el president sortint, ens van sorprendre unes declaracions que va fer durant
l’acte de l’assemblea el President Serra Ramoneda, en el que d’una manera prou
evident i, per tots aquells avesats al llenguatge del que és políticament correcte en les
institucions, en sabran valorar-ne la seva importància i la seva gravetat.
El Sr. Serra Ramoneda, president sortint, responsabilitzava al President de la
Diputació d’ara fa més d’un any, el Sr. Montilla, cito textualment, “que de manera molt
gentil i delicada em va deixar entreveure el seu desig d’un canvi a la presidència de la
Caixa de Catalunya”. És evident que això significa al nostre entendre una intervenció i
una politització de les caixes d’estalvi, que si no vaig errat, era un dels punts que
precisament en el pacte del Tinell es deia que es volien despolititzar les caixes
d’estalvi, i per tant a nosaltres ens ha sorprès que aquesta indicació, aquest missatge
o aquest avís per navegants que el Sr. Ramoneda, com a persona intel·ligent que és,
va tenir capacitat d’entendre que és el que volia dir, sortís en aquest cas de l’alta
magistratura d’aquesta casa.
Això tindria una explicació concreta i determinada, però hi ha un altre aspecte de la
intervenció del Sr. Serra Ramoneda que voldríem fer esment, i és la seva defensa
estricte en la independència de la Caixa de Catalunya i l’advertiment del risc de que

35

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

segons quin tipus de política es faci pugui perjudicar a aquesta presidència. I cito
textualment el que va dir el Sr. Serra Ramoneda quan va acabar el seu discurs: “per
respecte als seus orígens, la Caixa de Catalunya ha de ser molt curosa de la seva
independència davant institucions i grups als quals corresponen unes altres tasques”.
Institució sens dubte és aquesta corporació i grup sens dubte, entre d’altres
probablement, és el grup polític al qual pertany el nou President. Per tant nosaltres, Sr.
President de la Diputació, en tant que entenem que vostè assumeix la continuïtat
històrica del President anterior, donada la seva coincidència, no només de partit, si no
també de càrrec, el que li demanem és que ens digui quins motius van portar a la
Presidència de la Diputació en el seu moment a insinuar, deixar entreveure o convidar
al Sr. Serra Ramoneda a deixar la presidència de l’entitat financera quan encara li
quedaven més de dos anys de mandat.
La Presidència contestà al Sr. Ciurana dient-li que ara és molt difícil poder saber
quina va ser la conversa que van tenir dues persones en un àmbit institucional, no sé
si privada, per tant la pregunta l’hauria de formular a les persones que van participar
en aquella reunió, i jo no vaig estar allà i per tant no puc donar una resposta. El que sí
li puc dir és el que em va transmetre el Sr. Montilla i el que jo posteriorment com a
successor seu he fet, i el que em va transmetre el Sr. Montilla és que la Caixa ha de
ser totalment independent i que la Diputació no s’ha d’immiscir absolutament per res
en la política de la Caixa, i això és el que jo he fet després, no immiscir-me per res en
el desenvolupament de la Caixa, i aquesta és la voluntat d’aquesta presidència i estic
convençut que de tota la Corporació i també del Sr. Montilla.
Tot seguit la Presidència donà de nou la paraula al portaveu del grup de
Convergència i Unió Sr. Ciurana el qual volgué puntualitzar que qui s’ha d’immiscir
és la Diputació, si algú s’ha d’immiscir segur que no és ni el Ministeri d’Indústria ni el
PSC; si algú s’ha d’immiscir en tot cas és l’entitat fundadora. El que no em serveix, Sr.
Corbacho, afegí el Sr. Ciurana, és que em digui que no heu tingut res a veure en tot
això. Fa més d’un any es va nomenar al Sr. Narcís Serra membre del consell
d’administració en representació de la Diputació, suposo que alguna cosa ja hi tenia a
veure d’aquesta qüestió, tots sabem com funciona el repartiment de peces polítiques
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en aquest àmbit. Vostè digui el que vulgui, digui que el Sr. Montilla és el Sr. Montilla i
que ell sabrà el que haurà fet, però no ens digui que en aquest cas la Diputació no ha
tingut res a veure, perquè en tot cas si no hi ha tingut res a veure la Diputació haurem
de concloure que qui ho ha tingut o és el PSC o és el Ministeri d’Indústria, i,
sincerament, entre el Ministeri d’Indústria, el PSC o la Diputació, nosaltres preferim
que sigui la Diputació.

Novament va prendre la paraula el Sr. President per deixar constància de que el Sr.
Narcís Serra en el seu dia va ser nomenat simplement per la seva vàlua personal com
a membre del consell d’administració, després els seus mèrits l’han portat a ser
President, com a conseqüència de la dimissió voluntària per part del President de la
Caixa de Catalunya. Aquest va ser el motiu per el qual va ser nomenat el Sr. Narcís
Serra, un membre més del consell d’administració, com d’altres. Però no tinc
constància, manifestà la Presidència, que de cap de les maneres el nomenament del
Sr. Narcís Serra estigués pensat en un futur perquè fos President, després li ha portat
això igual que si d’aquí un parell d’anys a vostè li pot portar assumir unes
responsabilitats i a mi d’altres, però avui per avui, vostè està de diputat i jo de
President, i el futur és incert, però l’origen lògicament no era aquest. És el que li puc
dir, no sé si l’he convençut o no, però és la meva resposta.
A continuació sol·licità la paraula la portaveu del grup Popular Sra. Esteller, per
adreçar-se a la Presidència manifestant-li la seva sorpresa per la resposta.
Vostè, afegí, vol donar un caràcter de normalitat i poca transcendència a uns fets que
són tremendament greus. És normal que ho faci, és el President de la Diputació, i
nosaltres volem conèixer si vostè ha tingut cap incidència en el procés de la renúncia
del Sr. Antoni Serra Ramoneda com a President de la Caixa. Ens sorprèn que, com a
President de la Diputació, és mantingui al marge, més quan el Sr. Montilla diu que la
Diputació, en paraules seves literals “que la Diputación és libre de proponer a quien
quiera i que no accepta lliçons de ningú”.
Sempre han destacat per una banda una cosa, però després a l’hora de realitzar els
seus actes i fan uns altres i vostès demostren un caràcter tremendament
intervencionista, d’una ingerència política en el sector econòmic que és demostra en
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aquest nomenament, per molt que vostè vulgui treure transcendència als fets que
acaben de succeir. Ho fan donant aparença de normalitat a un fet que no la té. No
incidiré en les raons que va destacar el Sr. Ramoneda i que ara s’han posat de
manifest per no incidir en això, però el que sí es posa de manifest és que hi ha una
ingerència política més enllà de la conveniència econòmica d’aquesta substitució. No
s’acaba el mandat, el Sr. Montilla diu que, evidentment, no se li renovarà perquè té
una idea preconcebuda de posar una persona de confiança i, a demés, el Sr. Narcís
Serra més enllà de la seva idoneïtat, no volem recordar la seva trajectòria, però sí la
manera en que també va abandonar el Govern de l’Estat en aquell moment, és una
persona militant del Partit Socialista amb una activitat molt destacada del Partit i que
ara és el President de la Caixa de Catalunya.
Jo penso que vostès el que han fet és un trist espectacle, que ha lesionat el prestigi
d’una entitat que suma molts altres desprestigis que s’estan desenvolupant
darrerament a Catalunya per aquesta ingerència que, insisteixo, ho volen vostès incidir
contínuament amb una intromissió del poder polític en el sector social i econòmic i
aquest és un clar exemple del que està passant. Llavors en aquest sentit estan
condicionant i posant en dubte, com deia, la independència de moltes institucions.
Jo voldria saber si vostè ha tingut res a veure, si, com a mínim, ja que diu que no ha
tingut cap incidència, perquè vol mantenir aquesta independència, ha pogut parlar amb
el Sr. Montilla, que és el que li ha dit, perquè ell, segons sembla, troba molt bé que la
Diputació decideixi quin és el President. Després, també en aquest sentit, li volia
demanar si vostè comparteix les crítiques fetes per el seu antecessor i quina valoració
fa de que el President de la Caixa sigui el Sr. Narcís Serra, com l’avalua, ja que vostè
es vol mantenir tant al marge, quina és la seva opinió al respecte.
Tot seguit la Presidència contestà a la Sra. Esteller dient-li que d’una pregunta ha fet
un discurs apocalíptic una mica tremendista. Jo crec, afegí, que hem de treure una
mica de ferro a algunes de les afirmacions.
La Caixa Catalunya té bona salut, i no com a mèrit de l’entitat fundadora si no com a
mèrit dels professionals que fan possible aquesta bona salut financera, i això no és
una apreciació, és la constatació dels seus balanços que últimament s’han posat de
manifest. Òbviament en aquest sentit, si s’han de repartir mèrits, una part molt
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important dels mèrits d’aquesta bona gestió, la ha tingut la persona que ha estat
l’anterior President durant més de 20 anys en el càrrec.
Des d’aquesta Diputació no podem fer una altra cosa que constatar, primer que la
Caixa de Catalunya està molt ben gestionada, que ho està per mèrit dels professionals
que tenen la responsabilitat de gestionar-la, començant per el seu director general i
acabant per tots els responsables, i també per l’anterior President.
La segona qüestió: crec que en la agenda de preocupacions del Sr. Montilla no està
pas la Diputació ni la Caixa, i per tant a mi no m’ha dit res respecte de com s’ha de
gestionar el tema de la Caixa, que és una responsabilitat del Govern d’aquesta casa i
de la Presidència, en allò que li toqui.
L’opinió que jo tinc del Sr. Narcís Serra separa la opinió política de la professional, jo
crec que és un gran professional, i donarà continuïtat a totes les polítiques, estic
convençut que són positives i no tinc cap dubte que serà la seva professionalitat la que
realment li portarà a ser la guia en la Caixa i no cap altre qüestió.
I finalment, nosaltres no hem tingut cap intervenció, més enllà de que jo vaig conèixer
la decisió de l’anterior President, em va expressar la seva intenció personal de dimitir
del càrrec, que no volia continuar, a pesar de que tenia un parell d’anys de continuïtat,
podia continuar, però era decisió personal seva, la qual cosa evidentment, jo davant
d’una decisió personal, com vostè podrà comprendre, no puc comentar-la. És una
decisió que respecto i res més. I a partir d’aquí va ser el consell d’administració el que
va tenir la responsabilitat d’elegir a un substitut de l’anterior President. Com és la
Diputació la que ha de fer la proposta, en definitiva tenia que fer una proposta entre els
diferents membres que integren el consell d’administració. Per cert, qualsevol membre
dels que formen part del consell d’administració te mèrits sobrats, pot ser un magnífic
president, però no podíem elegir a tots els membres i nomenar-los presidents, per tant
teníem que nomenar a un i al final es va decidir proposar el nom del Sr. Narcís Serra,
per els seus mèrits i els seus coneixements professionals.
Tot seguit la portaveu del grup Popular Sra. Esteller sol·licità de nou la paraula per
manifestar, un cop més, la sorpresa per la resposta de la Presidència perquè, va dir,
entre d’altres coses sembla que ens vol convèncer d’una cosa que és injustificable.
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Ens vol donar, afegí, una aparença de normalitat davant d’un fet que no ho és i fins hi
tot diu que el Sr. Ramoneda va tenir la voluntat de deixar el seu càrrec, quan ell mateix
davant de l’assemblea diu una altra cosa, a més a més diu en paraules literals “el Sr.
Montilla d’una forma gentil li va deixar entendre el seu desig de canvi”. El Sr. Montilla,
pot ser que a vostè no li digui res, però sí que li diu a la premsa. Aquí el paper del
President de la Diputació en aquest cas penso que queda maltret, perquè hi ha un
ministre que actua per sobre de l’actual President de la Diputació i que va prendre una
decisió i ell és l’interlocutor en aquest canvi. En aquest sentit, Sr. President, ens
sorprèn molt la seva pròpia resposta tenint en compte que des de l’opinió del Partit
Popular s’està polititzant la Caixa de Catalunya amb el nomenament del Sr. Serra, una
persona que no podem oblidar que és un militant actiu del Partit Socialista i que està
lluny del que és la voluntat de no intervenir i de despolititzar els òrgans econòmics.
Lluny d’això, com deia, es torna anys enrere, passos enrere a l’hora de fer una
ingerència per tenir un major control polític d’aquesta entitat. És en aquest sentit que
nosaltres no aprovem aquesta actuació i, a més a més, li insisteixo que no són
paraules del Partit Popular, sinó que són paraules expressades per l’anterior President
de la Caixa que, com deia abans, posen de manifest aquesta intervenció i aquesta
ingerència de l’actual Ministre d’Indústria respecte a una entitat de Catalunya que
qüestiona molt el seu prestigi. Com vostè ha dit, un prestigi el té, però jo no
qüestionava la gestió de la Caixa, jo qüestionava el nomenament de l’actual President
de la Caixa i nosaltres no aprovem aquesta actuació perquè és tremendament
intervencionista i desprestigia, com deia, aquesta entitat.
Per contestar a la Sra. Esteller, la Presidència va fer ús de la paraula per manifestar-li
que està donant valor a unes suposades declaracions de part i per tant aquí fa un
judici que res té a veure en la realitat.
Si el Sr. Montilla i el Sr. Serra Ramoneda fa un any van tenir una reunió, en tot cas
això forma part de l’àmbit privat i institucional del President de la Caixa de Catalunya i
el President de la Diputació d’aquell moment. Dit això, el Sr. Montilla no ha tingut
absolutament res a veure en la decisió de qui hauria d’estar proposat per part de la
Diputació. Aquesta decisió ha estat en primera instància una decisió presa per
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Presidència i en segon lloc comunicat, evidentment, a la resta de membres del govern
per el seu coneixement i res a veure amb el Sr. Montilla. Això vull que quedi clar.
La segona qüestió: a nosaltres segurament que hi ha moltes formacions polítiques que
ens poden donar lliçons de com s’han de gestionar les coses per la no intervenció i la
no ingerència en segons quins temes, però el Partit Popular no. El Sr. Rodrigo Rato,
precisament per aquest raonament que vostè fa, no hauria d’ostentar el càrrec que
ostenta en aquest moment, i el Sr. Matutes tampoc, i si vol li continuo la llista. Per tant,
això de desqualificar a unes persones en funció de que han tingut una responsabilitat
política, el Partit Popular no és el que està en millors condicions per poder-ho fer.
I una altra cosa diferent és que vostè arribi a la conclusió de que la persona que en
aquest moment l’entitat fundadora, Diputació de Barcelona, ha proposat des del seu
parer no és la persona, o des del seu parer hagués estat una altra persona, però no
per els motius que vostè explica. En tot cas per els motius que vostè explica jo crec
que el Partit Popular està bastant desautoritzat, perquè si hi ha hagut algun partit
intervencionista i sobretot en la esfera econòmica en aquest país es diu PP,. Sra.
Esteller.

Per acabar en la seva intervenció, la portaveu del grup Popular Sra. Esteller,
sol·licità de nou la paraula per manifestar que no comparteix les paraules de la
Presidència i a més a més, va dir, tothom que coneix la realitat veurà que no és així, la
gent que està aquí penso que està suficientment informada i assabentada com per
veure que això no es correspon amb la realitat, però el que sí que li dic és una cosa i
és que vostè amb les seves paraules demostra que està defugint de respondre el que
jo li he dit. Sempre s’escuden i s’amaguen al darrera de qüestions que no tenen res a
veure amb el que estem demanant i és en aquest sentit que nosaltres qüestionem un
nomenament, posem en dubte una decisió i vostè lluny de respondre això s’amaga
darrera de dir que els demés fan o deixen de fer. Estem parlant de la Caixa de
Catalunya i estem parlant d’això i nosaltres li demanem aquesta explicació: volem
conèixer la seva intervenció al respecte. Per tant a nosaltres ens agradaria que en
aquests termes se’ns respongués sense defugir del que és l’actuació en el debat que
avui ens està portant en aquesta cambra.
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És en aquest sentit, Sr. President, nosaltres el que veiem és que el Sr. Montilla ha
actuat amb una decisió predeterminada amb un interès polític per sobre de l’econòmic,
amb una intervenció molt directe amb moltes qüestions, que tindran enorme
transcendència política i econòmica.
Per acabar amb el debat amb la Sra. Esteller, la Presidència s’adreçà a la portaveu
del grup Popular per dir-li que no ha fet una pregunta, ha fet una interpel·lació més que
una pregunta, i la meva resposta ha estat en funció de la seva interpel·lació.
Ara fa una pregunta concreta i la resposta és concreta: El Sr. Montilla no ha tingut res
a veure en el tema del nomenament del Sr. Narcís Serra i el responsable de la
proposta del Sr. Narcís Serra es diu Celestino Corbacho i Chaves, President de la
Diputació.
Si vostè no està d’acord ho respecto, però sàpiga que la proposta és del President de
la Diputació. Res més. Això és una resposta concreta a la seva pregunta concreta.
En relació a la resposta del Sr. President, el portaveu del grup de Convergència i
Unió Sr. Ciurana, sol·licità la paraula per manifestar que si la proposta va ser feta per
la Presidència de la Diputació i comunicada al govern, això vol dir que aquesta és una
proposta compartida per tot el govern de la Diputació o no. Senzillament, saber
exactament si és una proposta compartida per tot el govern o coneguda per el govern.
La Presidència contestà al Sr. Ciurana que la seva pregunta té altres intencionalitats i
que a l’acta trobarà una àmplia explicació i podrà treure unes conclusions de com s’ha
gestionat el tema.

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 30 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
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 537050 al 537073

Barcelona, 1 de juny de 2005

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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