
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2005 
 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 28 d’abril de 2005, a les 12 hores, 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 vice-president 

tercer, Jaume Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que s'esmenten a 

continuació: Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, 

Jesús Maria Canga Castaño, Rafael Cañedo Torrubiano, Núria Carrera Comas, Flora 

Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil 

Arnabat, Jacint Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco de 

la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, Margarita Dordella Cirera, M. Ángeles 

Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Antonio Pedro Fogué Moya, Eugeni Forradellas 

Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García Lores, 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, Manel Olivés Juanola, Josep Pérez Moya, Joan 

Puigdollers Fargas, Joan Recasens Guinot, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero 

Hernández, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola Torrent, 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. 

 

 



 

 

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Manuel Bustos 

Garrido, Montserrat Niso Holgado i Sebastià Ruiz García. 

 

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del 

31 de març de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents 

següents:  

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

SECRETARIA 
 

1.- Dictamen de data 27 d’abril de 2005 que proposa la designació de membres 
en la Comissió Executiva i al Consell General de la Xarxa de Mercats Municipals, 
organització especial desconcentrada de la Diputació de Barcelona. 
 
Primer.- Designar Vocals membres de la Comissió Executiva de l’Òrgan Especial 

Desconcentrat “Xarxa de Mercats Municipals”, en representació de la Diputació de 

Barcelona, a les següents persones: 

 

Vocals: 
Sr. Leandre Mayola Treserras 

Sr. Enric Llarch Poyo 

 

La Presidència i la Vicepresidència del Consell General corresponent a: 

President: Im. Sr. Teodoro Romero Hernández 

Vicepresident: Im. Sr. Jaume Vives Sobrino 

 
Segon.- Designar Vocals membres del Consell General de l’Òrgan Especial 

Desconcentrat “Xarxa de Mercats Municipals”, en representanció de la Diputació 

de Barcelona,  a les següents persones: 



 

 

Vocals: 
Sr. Leandre Mayola Treserras 

Sr. Enric Llarch Poyo 

Ima. Sra. Montserrat Domènech Borrull 

Im. Sr. Ferran Falcó Isern 

Im. Sr. Jaume Oliveras Maristany 

Im. Sr. Rafel Cañedo Torrubiano 

Ima. Sra. Margarita Dordella Cirera 

 

La Presidència i la Vicepresidencia de la Comissió Executiva corresponen a: 

President: Im. Sr. Teodoro Romero Hernández 

Vicepresident: Im. Sr. Jaume Vives Sobrino 

 

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

 
2.- Dictamen de data 20 d’abril de 2005 que proposa la designació de membres 
en el Consell d’Administració de l’Institut d’Edicions, Organisme Autònom de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Únic.- Designar vocals del Consell d’Administració de l’Institut d’Edicions de la 

Diputació de Barcelona les persones següents: 

 

Sr. Salvador De Horta Gausa Gascón 

Sr. Jordi Navarro Domènech 

Sra.. Eugènia Andreu Vendrell 

 

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

 

 

 



 

 

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 

3.- Dictamen de data 18 d’abril de 2005 que proposa aprovar els Estatuts del 
Consorci de caràcter no local “Centre d’Estudis de Seguretat”. 
 
Primer.- Aprovar la constitució del Consorci -de caràcter no local- que s’anomenarà 

“Centre d’Estudis de Seguretat” i que inicialment estarà format per la Generalitat de 

Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 

Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat de 

Girona, l’Institut de Drets Humans, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 

Barcelona, amb la possible incorporació en el futur d’entitats d’àmbit municipal, 

comarcal o provincial, d’associacions o federacions d’àmbit municipal, comarcal o 

provincial i d’associacions o federacions d’empreses de seguretat privada. 

 

Segon.- Aprovar la proposta d’estatuts pels quals s’haurà de regir l’esmentat Consorci, 

que s’adjunten a aquest acord com a annex I. 

 

Tercer.- Facultar la Presidència de la Corporació perquè si escau, designi la persona o 

persones que representaran la Diputació de Barcelona i que, d’acord amb el que 

disposen els articles 6.2.i) i 11.2.d) dels Estatuts hauran de formar part del Consell 

General i del Consell de Direcció del Consorci. 

 

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per 

manifestar en primer lloc que la feina que ha de fer aquesta casa precisament en 

aquest consorci, s’allunya del que s’ha dit que era la intenció de la política d’aquesta 

Presidència de la Diputació que és, anar-se retirant, de segons quin tipus de 

actuacions o consorcis o patronats que no siguin estrictament locals. 

En segon lloc, creiem que el lloc idoni per a fer això, hagués estat l’Escola de Policia a 

Catalunya que ja existia així com ens consta que s’havia treballat en el seu moment, 



 

 

més que crear un nou consorci, un nou element o una nova entitat... En qualsevol cas 

nosaltres tot i que probablement no ho hauríem fet així, els hi donem el nostre suport 

però sí que ens agradaria que vostès agafessin el compromís que entre els 

representants que la Diputació tindrà en el Consell General del Centre d’Estudis de 

Seguretat, hi hagués representació de tots els grups polítics d’aquest plenari, al menys 

en aquest cas del nostre grup polític. És per això que nosaltres amb aquesta 

esperança i amb aquest prec donarem suport a aquest dictamen. 

 

A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup dels Socialistes 
Sr. Labòria, per informar que és un consorci, que promou la Conselleria d’Interior i 

sobre la base concreta de l’Escola de Policia que seria al darrere d’aquesta promoció.  

La presència de la Diputació, afegí, com la previsible presència de les federacions de 

municipis i de l’Associació catalana de municipis que es contempla en el reglament en 

parlar de associacions o federacions d’àmbit municipal, s’entén que aquí la presència 

de la Diputació hi és en quant representats que som dels ajuntaments d’una província, 

és a dir del mon local, en aquest sentit no hi és per cap altre motiu.  

Vull destacar que farem tots els possibles per que hi hagi la màxima representació per 

que els estatuts preveuen que ens repartim entre tres dos lloc en el consell, en tot cas 

el primer que haurem de aconseguir, és tenir aquest lloc. 

 

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana contestà al Sr. Labòria 

dient-li que en referència al mon local curiosament només hi ha la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, no hi son les altres. I per altra part, vostè deia 

que ens hem de repartir dos llocs entre tres, vostè es deu referir al consell de direcció, 

jo li estic demanant el consell general que parla de fins a quatre membres de cada una 

de les entitats. 

 

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

 



 

 

4.- Dictamen de data 28 d’abril de 2005 que proposa l’aprovació inicial del 
“Reglament del Consell d’Accessibilitat” de la Diputació de Barcelona.  
 
Primer.- Constituir el Consell d’Accessibilitat de la Diputació de Barcelona, amb el 

caràcter d’òrgan col·legiat complementari de naturalesa participativa i consultiva.  

 
Segon.- Aprovar inicialment el “Reglament del Consell d’Accessibilitat”, de conformitat 

amb el text que s’adjunta com annex. 

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els presents acords i el text 

del Reglament, als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la 

inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 

comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de la Diputació de Barcelona. El termini 

d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al 

BOPB.  

 

Quart.- Un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no 

haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial del Reglament 

esdevindrà definitiu. 

 

Cinquè.- FACULTAR la presidència de la Diputació de Barcelona per introduir en el 

text del Reglament del Consell d’Accessibilitat les modificacions correlatives, en el cas 

que es produeixi una modificació o revisió de la legislació bàsica de l’Estat o 

l’autonòmica d’aplicació a l’àmbit de l’accessibilitat física i funcional que afecti a aquest 

Reglament. 

 

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

 
 



 

 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
5.- Dictamen de data 15 de març de 2005 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera 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 de Corbera de 

Llobregat, en data 15 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 



 

 

· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin 

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

· Actuacions d’informació i assistència als contribuents 

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

 

II.- Impost sobre construccions instal·lacions i obres  
· Emissió dels documents cobratoris de les liquidacions corresponents 

· Pràctica de 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 

· Pràctica de les devolucions d’ingressos indeguts 

 

III.- Taxa per serveis urbanístics  
· Emissió dels documents cobratoris de les liquidacions corresponents 

· Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 

· Pràctica de les devolucions d’ingressos indeguts 

 

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 15 de març de 2005 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malla, 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 Malla, en data 24 

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.- Impost sobre construccions instal·lacions i obres, sancions, execucions 
subsidiàries i qualsevol altre ingrés de dret públic  
 
Les funcions que en relació a la gestióIrecaptació que es deleguen són: 

· 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 

 

Completar, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la 

delegació en la Diputació de Barcelona a l’empara del que preveu l'article 7.1 del Text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, i que abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i 

altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren: 



 

 

 

I.- 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 

 

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 22 de març de 2005 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, 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 Monistrol de 

Montserrat, en data 24 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 prestació de serveis en cementiris locals 
Les funcions que en relació a la gestió i la recaptació de la taxa que es delega 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 

· 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 



 

 

 
ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
Servei de Patrimoni i Contractació 
 
8.- Dictamen de data 4 d’abril de 2005 que proposa aprovar la minuta de conveni 
a formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, de 
cessió bilateral d’ús de sengles immobles. 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació 

de Barcelona en virtut de la qual es formalitza una cessió bilateral d’ús d’immobles, 

cedint el primer l’immoble de la seva propietat situat al carrer Port Lligat, 37-39 de 

Barcelona, i la segona l’immoble de la seva propietat situat al carrer Almogàvers, 177 

de Barcelona, d’acord amb el text que consta com annex. 

 
Segon.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona, per al seu 

coneixement i efectes. 
 

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 

diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 

Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i dels diputats assistents del 

grup polític de Convergència i Unió i l’abstenció del grup del Partit Popular. El resultat 

definitiu va ser de 43 vots a favor i 4 abstencions. 

 
9.- Dictamen de data 4 d’abril de 2005 que proposa la segregació d’una 
superfície situada a la denominada Escola de Teixits de Punt, situada en el 
municipi  de  Canet de Mar, propietat de la Diputació de Barcelona, i desafectació  
 
 
 



 

 

de la mateixa com a bé de domini púbic qualificant-la com a bé patrimonial. 
 
Primer.- Segregar de la finca situada al municipi de Canet de Mar i coneguda com 

Escola de Teixits de Punt, amb una superfície de 7.404,0260 m2 i codi d’inventari 

F000075, propietat de la Diputació de Barcelona, una superfície de 540,70 m2. 

 

Segon.- Desafectar com a bé de domini públic afecte a un servei públic i, en 

conseqüència, qualificar-la com a bé patrimonial, la superfície de 540,70 m2 segregada 

de la finca propietat de la Corporació coneguda com a Escola de Teixits de Punt, 

situada en el municipi de Canet de Mar, i identificada amb codi d’inventari F000075. 

 

Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 

mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que s’exposarà 

al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les al·legacions 

que s’estimin convenients. 

 
Quart.- Declarar que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el tràmit 

d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració de la 

qualificació jurídica del bé més amunt esmentat, sense necessitat d’ulterior acord que 

ho declari expressament. 

 

Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Canet de Mar, per al seu 

coneixement i efectes. 

 

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

 
Intervenció General 
 



 

 

10.- Dictamen de data 16 de març de 2005 que proposa la modificació de 
l’Ordenança Fiscal Taxes del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home 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 del Servei de Promoció e 

Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs 2005-2006,  en la forma que resulta de 

l’annex. 

 

Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així 

com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del 

següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província, dins dels quals els interessats  podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que considerin oportunes. 

 

Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 

 

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat 

el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions. 

 

Cinquè.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de 

les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la 

publicació al citat Butlletí. 

 

Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen 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. 

 
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 dels diputats assistents del 

grup polític de Convergència i Unió i l’abstenció del grup del Partit Popular. El resultat 

definitiu va ser de 43 vots a favor i 4 abstencions. 

 
11.- Dictàmens de dates 30 de març i 19 d’abril de 2005 que proposen aprovar 
diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a 
l’exercici de 2005. 
 
11.1.- Modificació 1/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat 
d'Apostes de l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 1/2005 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes de l’exercici de 2005, per un import  total 

d’un milió cent mil euros (1.100.000,00) EUR, que es tramita mitjançant crèdit 

extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent: 

 

Crèdit extraordinari 

 

Partides de despeses 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

Consignació 
resultant EUR 

40000 Transferències corrents 
a l’administració general 
de l’entitat local 

---- 1.100.000,00 1.100.000,00 

 Total  1.100.000,00  
 

 



 

 

Finançament (Ingressos) 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

Consignació 
resultant EUR 

87000 Aplicació de romanent 
de tresoreria per 
finançar crèdits 
extraordinaris 

---- 1.100.000,00 1.100.000,00 

   1.100.000,00  
 

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. 

 
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, l’abstenció dels diputats 

assistents del grup polític del Partit Popular i el vot contrari del grup de Convergència i 

Unió. El resultat definitiu va ser de 31 vots a favor, 4 abstencions i 12 vots en contra. 

 

11.2.- Modificació 2/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat 
d'Apostes de l’exercici de 2005. 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2005 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes de l’exercici de 2005, per un import  total de 

cent mil euros (100.000,00) EUR, que es tramita mitjançant crèdit extraordinari finançat 

amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent: 



 

 

Crèdit extraordinari 

 

Partides de despeses 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

Consignació 
resultant EUR 

22611 Patrocini per activitats 
esportives i socio-
culturals 

---- 100.000,00 100.000,00 

 Total  100.000,00  
 

Finançament (Ingressos) 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

Consignació 
resultant EUR 

87000 Aplicació de romanent de 
tresoreria per finançar 
crèdits extraordinaris 

1.100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 

   100.000,00  
 

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. 

 

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, l’abstenció dels diputats 

assistents del grup polític del Partit Popular i el vot contrari del grup de Convergència i 

Unió. El resultat definitiu va ser de 31 vots a favor, 4 abstencions i 12 vots en contra. 



 

 

11.3.- Modificacions de crèdit  n. 8/2005 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 8/2005 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 vuit milions sis-cents seixanta-vuit mil 

set-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-sis cèntims (8.668.778,56) 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, l’abstenció dels diputats 

assistents del grup polític del Partit Popular i el vot contrari del grup de Convergència i 

Unió. El resultat definitiu va ser de 31 vots a favor, 4 abstencions i 12 vots en contra. 

 



 

 

12.- Dictamen de data 14 d’abril de 2005 que proposa donar compte de l’estat 
d’execució del Pressupost de la Corporació i dels seus organismes autònoms 
del 1r trimestre de 2005. 
 

Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la 

Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a 

l’estat d’execució pressupostari i no pressupostari de la Corporació i dels seus 

organismes autònoms, a la data de 31 de març d’enguany, segons els estats que 

s’acompanyen al present dictamen. 
 

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

Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 

13.- Dictamen de data 13 d’abril de 2005 que proposa aprovar les modificacions 
de les plantilles i actualització de la Relació de llocs de Treball de la Diputació de 
Barcelona i dels seus Organismes Autònoms.  
 

Primer.- Aprovar les modificacions introduïdes en les plantilles de la Diputació de 

Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, reflectides en l'annex I al Dictamen i 

referides als períodes que s'hi detallen. 

 

Segon.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de 

Barcelona i dels seus Organismes Autònoms reflectides com annex II al Dictamen i 

referides als períodes que s’hi detallen. 

 

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 polític del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió. El 



 

 

resultat definitiu va ser de 31 vots a favor i 16 abstencions. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Servei de Vies Locals 
 
14.- Dictamen de data 10 de març de 2005 que proposa incoar expedient de 
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’un tram de la carretera 
BP-5107, gestionada per la Diputació de Barcelona,  comprès entre els seus p.k. 
49,330 i el p.k. 50,173. 
 
Primer.- Incoar expedient de traspàs de jurisdicció a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 

segons la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 

28 de gener de 2005, del tram comprès entre el p.k. 49,330 i el p.k. 50,173 de la 

carretera BP-5107, 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 elaborada pel Servei de Vies Locals, que es descriu a la part 

expositiva del Dictamen present. 

 

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada 

per l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 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 Llinars del Vallès els presents acords per al seu 

coneixement i als efectes procedents. 

 

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

 



 

 

15.- Dictamen de data 15 de març de 2005 que proposa incoar expedient de 
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Mura, d’un tram de la carretera BV-1223, 
gestionada per la Diputació de Barcelona,  comprès entre els seus p.k. 2,980 i el 
p.k. 3,580. 
 
Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Mura, segons la 

petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 16 de 

novembre de 2004, del tram comprès entre el p.k. 2,980 i el p.k. 3,580 de la carretera 

BV-1223, 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, d’acord amb l’informe tècnic i amb les característiques tècniques descrites 

en la fitxa de dades geomètriques que figura en l’informe tècnic transcrit en la part 

expositiva del present Dictamen. 

 

Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada 

per l’Ajuntament de Mura, 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.- Comunicar a l’Ajuntament de Mura, en relació a la seva petició de  

compensació econòmica que, de conformitat amb el referit informe tècnic, aquesta 

s’haurà  de  determinar  en  el  moment  que  s’hagi  procedit  per  part  de  l’arquitecte 

municipal a la redacció del projecte tècnic o memòria valorada que determini les obres 

a realitzar, que s’haurà de presentar a aquesta Diputació per a la seva aprovació.   

 
Quart.- Notificar a l’Ajuntament de Mura els presents acords per al seu coneixement i 

als efectes procedents. 

 

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

 



 

 

Servei de Projectes, Obres i Manteniment 
 
16.- Dictamen de data 1 d’abril de 2005 que proposa acceptar la delegació de 
funcions a favor de la Diputació de Barcelona, instada per l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts mitjançant acord de Ple municipal de data 18 de març de 2005, 
que es concreta en la contractació, execució i direcció de les obres del projecte 
de Biblioteca a l’antic mercat municipal de Sant Vicenç dels Horts i recerca 
arqueològica prèvia. 
 
Primer.- Acceptar la delegació de funcions a favor de la Diputació de Barcelona, 

instada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mitjançant acord del Ple municipal 

de  data 18 de març de 2005, que es concreta en la contractació, execució i direcció 

de les obres del projecte de Biblioteca a l’antic mercat municipal de Sant Vicenç dels 

Horts i recerca arqueològica prèvia. 

 

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

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
17.- Dictamen de data 31 de març de 2005 que proposa aprovar definitivament la 
modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  de  Turisme Meandres del Ter d’Osona 
que passarà a denominar-se Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona.  
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme 

Meandres del Ter d’Osona que passarà a denominar-se Consorci de Turisme 

Paisatges del Ter d’Osona, el text definitiu dels quals s’adjunta com a part del 

Dictamen. 

 



 

 

Segon.- Fer públics aquest acords i el text definitiu dels Estatuts del Consorci. 

 

Tercer.- Acceptar l’encàrrec fet pel Consorci i per la resta d’ens i entitats consorciades 

per realitzar la publicació dels corresponents anuncis. 

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

 
18.- Dictamen de data 31 de març de 2005 que proposa ratificar l’acord del 
Consell General del Consorci de Turisme del Vallès Occidental relatiu a 
l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’ens.  
 
Primer.- Ratificar l'acord del Consell General del Consorci de Turisme del Vallès 

Occidental, relatiu a l'aprovació inicial de la modificació els Estatuts de l'ens, segons el 

text que s’adjunta al Dictamen. 

 

Segon.- Sotmetre el present expedient a informació pública durant trenta dies hàbils a 

efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions. 

 

Tercer.- Acceptar l'encàrrec fet pel Consorci i per la resta d’ens i entitats consorciades en 

el sentit d’assumir, en nom i representació de tots ells, la publicació dels corresponents 

anuncis d’aprovació inicial i definitiva. 

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

 

ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 



 

 

19.- Dictamen de data 21 de març de 2005 que proposa la creació de la “Xarxa 
Local per a la Diversitat i la Ciutadania”, i l’aprovació del seu programa de 
funcionament i activitats. 
 

Únic.- Crear la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania, i aprovar el Programa 

que s’adjunta com annex, amb la missió d’identificar, generar i difondre instruments 

conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per a millorar la gestió 

de la diversitat ciutadana, i que afavoreixi l’articulació d’un model compartit d’una 

societat diversa, i al temps, socialment cohesionada. 

 

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

 

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 10 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 537071 al 537082 

 

Barcelona, 1 de juny de 2005 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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