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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 DE JUNY DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 30 de juny 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: Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria
Buenaventura Puig, Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael
Cañedo Torrubiano, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Jaume Ciurana
Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols, Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco
de la Cruz Muñoz, 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, 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, Miquel
Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas Yus,
Eduard Tortajada Molina i Jaume Vives Sobrino.

Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.
Hi assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí.
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Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Francesc
Castellana Aregall, Jordi Cornet Serra, Montserrat Domènech Borrull, José Luis
Jimeno Sáez, Víctor Ros Casas, Ignasi Valls Vilaró
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 26 de
maig de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

SECRETARIA

1.- Dictamen de data 20 de juny de 2005 que proposa la substitució de Vocal al
Consell General i a la Junta de Govern de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i
Activitats Locals.
Únic.- Designar Vocal del Consell General i de la Junta de Govern de l’Institut
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals a l’Im. Sr. Félix Domingo Chico Vara, en
substitució de l’Im. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
2.- Dictamen de data 31 de maig de 2005 que proposa la designació de
Vicepresident i Vocals del Consell General del Consorci del Mercat Audiovisual
de Catalunya.
Primer.- Nomenar l’Im. Sr. Antoni Fogué Moya Vicepresident del Consorci del Mercat
Audiovisual de Catalunya i Vicepresident del Consell General.
Segon.- Nomenar l’Im. Sr. Josep Pérez Moya i el Sr. Miquel Bonastre Codina, Vocals
del Consell General del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya.
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Respecte a aquest dictamen, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr.
Ciurana, anuncià l’abstenció tota vegada que en el darrer ple quan es va aprovar la
creació, la incorporació de la Diputació en el consorci, vam expressar el nostre vot
favorable en el benentès que demanàvem explícitament que hi hagués participació de
tots els grups d’aquesta corporació en el consell general del consorci, a la vegada que
això no ha estat així, no podem donar-hi suport.

El portaveu del grup Socialista Sr. Labòria sol·licità la paraula per deixar constància
de que el fet de que no hi hagi més presència és perquè aquest és un òrgan
bàsicament executiu. No és un consorci propi de la Diputació i per tant és difícil poder
garantir la presència de tots els grups. Tot i així li haig de dir, afegí, que em consta que
a l’Ajuntament de Granollers s’ha votat a favor de la proposta sense ser-hi present el
grup de Convergència i Unió, però que l’Ajuntament estudiarà si creu algun dia alguna
comissió de seguiment. Entenc en tot cas la seva postura però volia deixar clar que no
teníem més marge si volíem posar-hi representants de caràcter executiu com hi hem
posat.

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 dels grups polítics de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular. El
resultat definitiu va ser de 30 vots a favor i 15 abstencions.
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA
3.- Dictamen de data 20 de juny de 2005 que proposa l’aprovació definitiva del
“Reglament del Consell d’Accessibilitat” de la Diputació de Barcelona, així com
la de constitució d’aquest Consell.
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Primer.- Aprovar definitivament la constitució del Consell d’Accessibilitat de la
Diputació de Barcelona, amb el caràcter d’òrgan col·legiat complementari de
naturalesa participativa i consultiva.
Segon.- Aprovar definitivament el “Reglament del Consell d’Accessibilitat”, un cop
introduïdes les precisions esmentades a la part expositiva i referents a l’article 7, c.1) i
c.2), tot això de conformitat amb el text que s’adjunta com annex.
Tercer.- Publicar els presents acords, així com el text íntegre resultant del “Reglament
del Consell d’Accessibilitat”, als efectes de l’aprovació definitiva i entrada en vigor
d’aquesta normativa, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) i una referència d’aquest al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
4.- Dictamen de data 3 de juny de 2005 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, 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 La Pobla de Lillet,
en data 21 d’abril 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:
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats instal·lacions
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Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:
·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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
5.- Dictamen de data 7 de juny de 2005 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
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Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, en data
10 de maig 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 recollida d’aigües residuals provinents de fosses sèptiques
domèstiques

·

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.

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 3 de juny de 2005 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló, 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 Montmeló, en data
31 de maig 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 tramitació de llicències i instruments urbanístics

·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Pràctica de notificacions i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés
directe

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions

·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Pràctica de notificacions i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés
directe

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Taxa pel subministrament d’aigua
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·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Pràctica de notificacions i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés
directe

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Taxa per ocupació via pública parades mercat setmanal

·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Pràctica de notificacions i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés
directe

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

V.- Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament, gimnàstica i esportius i per
la realització d’activitats culturals, lúdiques i similars en establiments municipals
i utilització d’edificis municipals

·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Pràctica de notificacions i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés
directe

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.- Tot tipus de sancions pecuniàries imposades per l’Ajuntament en l’exercici
de la seva potestat sancionadora

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes 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.
pràctica
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 5 de maig de 2005 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Muntanyola, 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 Muntanyola, en
data 15 d’abril 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:
Taxa pel servei de prevenció i extinció d’incendis i de protecció general de
persones i béns
Les funcions que en relació a la recaptació d’altres ingressos es deleguen són:
·

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

·

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
8.- Dictamen de data 7 de juny de 2005 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Piera, 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.
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Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Piera, en data 25
de maig 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 increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de les liquidacions

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributaries

·

Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributaria i
pràctica de les liquidacions tributaries que en resultin

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per al' 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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Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Piera 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 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

·

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
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·

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.- Taxa de recollida d'escombraries domiciliaries, comercials i industrials

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora
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V.- Taxa per l'entrada de vehicles

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa de cementiri

·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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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 1'1,5 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, complementaries i definitives per
determinar els deutes tributaris

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment, quant la recaptació voluntària 'hagi realitzat
per l'ORGT

·

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

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributaries

·

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

VIII.- Contribucions especials (Específicament la Urbanització de Can Bonastre)

·

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
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Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
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Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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IX.- Impost de 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 el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.- Taxa d'expedició de documents i activitats jurídiques-administratives
Taxa de llicències urbanístiques
Taxa de llicències d'obertura d'establiments
Taxa d'ocupació del sòl, subsòl i volada
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
Taxa per les llicencies de primera ocupació
Taxa pel servei de clavegueram
Taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials o de lleure
Taxa per retirada de vehicles abandonats en la via pública
Taxa pel servei d'inspecció
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

·

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
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XI.- Contribucions especials

·

Recaptació dels deutes en període executiu

·

Liquidació d'interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII.- Altres ingressos de Dret Públic no tributaris
Prestació dels serveis de publicitat a la radio i televisió municipal
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 el actes anteriors

·

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

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
9.- Dictamen de data 12 de maig de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 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 Vicenç dels
Horts, en data 27 d’abril 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:
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Preu públic per prestació de serveis

Les funcions delegades són:

·

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

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 12 de maig de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, a favor de
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la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Besora, en data 5 d’abril 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.- Altres ingressos: Sancions, execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés
de dret públic

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació 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 el actes anteriors

·

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

·

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

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
11.- Dictamen de data12 de maig de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó, en data 21 d’abril 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:
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Liquidació d'interessos de demora

·

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

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
ÀREA DE GOVERN LOCAL

Servei de Programació

12.- Dictàmens de dates 10 de juny de 2005 (12.1), 25 de maig de 2005 (12.2) i 21
de juny de 2005 (12.3) que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en
el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005.

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
expressar el vot contrari a aquestes modificacions de crèdit, ja que formen part,
manifestà, de l’estructura pressupostària i com saben el nostre posicionament o la nostre
participació en l’aprovació dels pressupostos no va ser possible i per tant avui per
coherència amb aquesta qüestió, votarem contràriament.
12.1.- Modificació 9/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre de l’exercici de 2005

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 9/2005 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2005, per un import total de
quatre-cents disset mil cinc-cents euros (417.500,00) EUR, que es tramita mitjançant
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crèdits extraordinaris finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall
següent:

Crèdits extraordinaris

Concepte

Descripció

21201

Manteniment
edificis
i ---altres construccions
Agenda Cultural
---Maquinària, instal·lacions i ---utillatge
Equipament informàtic
---Adquisició de software
---Total

22618
62301
62601
64001

Consignació
actual EUR

Modificació
proposada
91.000,00

Consignació
resultant
EUR
91.000,00

54.000,00
200.000,00

54.000,00
200.000,00

36.000,00
36.500,00
417.500,00

36.000,00
36.500,00

Modificació
proposada

Consignació
resultant
EUR
----

Finançament (Ingressos)

Concepte

Descripció

Consignació
actual EUR

87000

Aplicació de romanent de ---tresoreria
per
finançar
crèdits extraordinaris

417.500,00

417.500,00
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.
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Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 30 vots a favor, 3 abstencions i 12 vots en contra.
12.2.- Modificació 11/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut
d’Edicions de l’exercici de 2005

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 11/2005 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut d’Edicions de l’exercici de 2005, per un import total d’un
milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00) EUR, que es tramita mitjançant suplements
de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent:

Suplement de crèdit

Concepte
22620
22714

Descripció

Consignació
actual EUR
Altres
despeses. 900.000,00
Contractació de mitjans
Altres treballs realitzats 50.000,00
per altres empreses;
Imatge Corporativa
Total

Modificació
Consignació
proposada
resultant EUR
1.200.000,00 2.100.000,00
300.000,00

350.000,00

1.500.000,00

Finançament (Ingressos)

Concepte
87001

Descripció

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

Modificació
Consignació
proposada
resultant EUR
1.500.000,00 ----

1.500.000,00
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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 Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 30 vots a favor, 3 abstencions i 12 vots en contra.
12.3.- Modificacions de crèdit núm. 14/2005

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 14/2005 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 sis milions vuit-cents setanta-un mil
quatre-cents trenta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims (6.871.433,44) 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.
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Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció dels diputats
assistents del Grup Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 30 vots a favor, 3 abstencions i 12 vots en contra.

Servei de Patrimoni i Contractació
13.- Dictamen de data 17 de maig de 2005 que proposa l’aprovació del
subministrament a través del sistema d’arrendament (renting) de set vehicles
amb destinació al Parc Mòbil, adscrit al Servei de Logística de la Diputació de
Barcelona, amb un pressupost màxim quadriennal de dos-cents noranta-tres mil
dos-cents vuitanta euros (293.280,00) € (IVA inclòs), desglossat en 4 lots,
corresponent al Servei de Logística.
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació promogut pel Servei de Logística
consistent en el “Subministrament a traves del sistema d’arrendament (renting) de set
vehicles amb destinació al Parc Mòbil, adscrit al Servei de Logística de la Diputació de
Barcelona”, amb un pressupost màxim quadriennal de dos-cents noranta-tres mil doscents vuitanta euros (293.280,00) € (IVA inclòs), desglossat en 4 lots, establint-se el
tipus de licitació en la quota mensual per vehicle dels diferents lots i pels imports
màxims següents:
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1
LOT
2
LOT
3
LOT
4

48
mesos
48
mesos
48
mesos
48
mesos
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Quota
mensual
per vehicle
(IVA
inclòs)
480,00

Núm. de Quota
Anual
vehicles mensual
per núm.
de
vehicles
2
960,00
11.520,00

Total
període de
contractació
(IVA inclòs)

1.000,00

2

2.000,00

24.000,00

96.000,00

850,00

2

1.700,00

20.400,00

81.600,00

1.450,00

1

1.450,00

17.400,00

69.600,00

46.080,00

Així mateix i donada la possibilitat de realitzar quilòmetres de més o de menys en
funció dels quilòmetres contractats,

els licitadors

hauran d’ofertar

el preu

d’abonament/càrrec per Km. no realitzat o fet de més, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el de Clàusules
Administratives Particulars que hauran de regir la contractació de referència.
Tercer.- Tramitar la contractació del subministrament que es proposa pel sistema de
procediment obert i amb la forma d’adjudicació concurs, de conformitat amb el que
assenyalen els articles 73, 74 i 171 del TRLCAP.

Quart.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Butlletí Oficial
de la Província, al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la Unió Europea.
Cinquè.- Autoritzar la despesa plurianual de dos-cents noranta-tres mil dos-cents
vuitanta euros (293.280,00) € (IVA inclòs), derivada d'aquesta contractació, amb càrrec
a la partida 2039 2210000 121E1 20400 del pressupost de l'exercici 2005 per un
import de 18.330,00 €, a la partida 2210000 121 204 del pressupost de l'exercici 2006
per un import de 73.320,00 €, a la partida 2210000 121 204 del pressupost de
l'exercici de 2007 per un import de 73.320,00 €, a la partida 2210000 121 204 del
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pressupost de l'exercici de 2008 per un import de 73.320,00 €, i a la partida 2210000
121 204 del pressupost de l'exercici de 2009 per un import de 54.990,00 €, tot d’acord
amb el que estableix l’article 174 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

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

14.- Dictamen de data 13 de juny 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 dels grups polítics de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular. El
resultat definitiu va ser de 30 vots a favor i 15 abstencions.
15.- Decret de data 31 de maig de 2005 per donar compte al Ple sobre el
nomenament de la Sra. Amparo Lasa Aso com a Gerent de l’Organisme Autònom
Flor de Maig, amb efectes 1 de juny de 2005.
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Primer.- Nomenar, en resolució del procés de selecció O-1/05, convocat a l’efecte, la
Sra. Amparo Lasa Aso, Gerent de l’Organisme Autònom Flor de Maig, amb les
funcions que li confereix l’article 17 dels corresponents Estatuts.
Segon.- Amb motiu del nomenament la Sra. Lasa mantindrà la seva condició de
funcionària de la Diputació adscrita en servei actiu a l’Organisme Autònom Flor de
Maig, al lloc de gerent del mateix, amb els mateixos codi de lloc de treball A30A104 i
tipologia de jornada condicionada amb dedicació exclusiva (EC), que tenia assignats
en virtut de la seva adscripció provisional efectuada per decret d’aquesta presidència
de data 12 de juliol de 2004.
L’assignació del factor de dedicació exclusiva comporta l’aplicació dels requeriments
establerts mitjançant acord del ple corporatiu de data 24 de març de 1994, modificat
posteriorment pel també acord plenari de data 30 de març de 2000.
Tercer.- Fixar el dia 1 de juny de 2005, com a data d’efectes de l’adscripció.
Quart.- Els efectes econòmics derivats d’aquesta adscripció aniran a càrrec de
l’Organisme Autònom.
Cinquè.- Deixar sense efecte qualsevol resolució que en tot o en part s’oposi a la
present, i en concret el decret de la presidència de data 12 de juliol de 2004.
Sisè.- Donar trasllat de la present resolució a l’Organisme Autònom Flor de Maig, i
compte al Ple de la Diputació, als efectes previstos en l’article 17 dels seus Estatuts.

I el Ple, restà assabentat.
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Servei de Vies Locals

16.- Decret de data 13 de maig de 2005 que proposa donar compte al Ple, per al
seu coneixement, del Decret dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de
Barcelona, en virtut del qual es declara l’emergència de totes les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes produïts com a conseqüència dels
diversos esllavissaments produïts el dia 12 de maig de 2005 en la carretera BV4025, entre els P.K. 0,100 i el P.K. 0,350. T.M. Cercs amb un pressupost
aproximat per un import de 230.000,00 euros, i s’adjudica la seva execució a
l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A.
Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar els
desperfectes produïts pels esllavissaments produïts el dia 12 de maig de 2005 en la
carretera BV-4025, entre els PK 0+100 i el PK 0+350, de conformitat amb l’informe
tècnic reproduït en la part expositiva del present Decret.
Segon.- Adjudicar l’execució d’aquests treballs d’emergència a l’empresa GRAVES I
EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A, amb NIF A-58086026 i amb domicili a efectes de
notificacions a Barcelona, (Prats de Lluçanès), Av. Pau Casals, 46, 1er.
Tercer.- Aprovar el pressupost aproximat per poder fer front a totes les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes de referència, per un import de 230.000,00
EUR.
Quart.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu coneixement, en
la primera sessió que celebri.

I el Ple, restà assabentat.
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA
17.- Dictamen de data 2 de juny de 2005 que proposa la creació de la “Xarxa de
Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps” i aprovació del seu programa de
funcionament i activitats.

Únic.- Crear la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, 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 dels usos del temps, i que afavoreixi l’articulació d’un model compartit
d’una societat socialment cohesionada.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
Proposta presentada pel President del Grup Popular relativa a la
participació de tots els Partits Polítics de la Diputació en els òrgans d’informació
i difusió corporativa.
“Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya ha instat la Diputació de Barcelona a
incloure en la revista ‘DB’ i en la seva web les postures de tots els partits de la
corporació, per garantir el dret a la informació i a la participació pública en assumptes
públics

El Ple de la Diputació de Barcelona insta a la Comissió de Govern a donar les
instruccions oportunes als serveis de la Corporació per tal de complir amb les
instruccions de la Sindicatura de Greuges:


Es procedirà a establir de forma fixa a la revista DB un espai on tots els grups

polítics representats a la Diputació puguin expressar les seves postures
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Es procedirà a establir un espai propi a la WEB de la Corporació per tal que cada

Grup pugui expressar les seves postures i situar els documents que consideri adients.


Es prendran les mesures oportunes per garantir que les notes de premsa i

actuacions de tots els grups polítics de la corporació siguin reflectides al canal La
Malla, donada la seva condició de mitjà de comunicació públic especialitzat en
informació de proximitat”.
La Presidència donà la paraula al president del grup Popular de la Diputació de
Barcelona Sr. Garcia Albiol, el qual manifestà que amb la lectura que ha fet el Sr.
Secretari de la moció, queda prou explícit quina és la nostra voluntat en base a
l’informe que es va realitzar per part del Síndic de Greuges de la participació o dels
continguts dels diferents òrgans de comunicació d’aquesta Diputació, que es recull en
el informe i que hi ha una clara falta de presència de l’opinió dels grups de la oposició.
Des del Partit Popular, aquest és un fet que històricament hem vingut reclamant i hem
vingut denunciant al llarg de les diferents legislatures. Ha fet falta que el Síndic de
Greuges es pronunciés i conformés el que sol·licitava el Partit Popular i que demostra
que els arguments que ens havien donat per part dels diferents governs d’aquesta
Diputació, per excusar el fet que des de l’oposició no hi poguéssim participar en
aquests mitjans de comunicació local, cauen per el seu propi pes.
Per tant, nosaltres el que demanem en aquest govern, en base a aquest informe i a
aquesta petició del síndic, és que fem allò que és normal i que és lògic, i és que les
diferents opinions, els diferents punts de vista, la pluralitat d’aquest ple estigui
representat tant en la revista DB de la Diputació de Barcelona com en els altres canals
de comunicació. Ens sorprèn que hagi fet falta un informe del Síndic de Greuges per
que un govern que s’anomena d’esquerres, un govern que s’anomena progressista, un
govern amb tres formacions polítiques que se’ls hi omple la boca de parlar de
participació, se’ls hi omple la boca de parlar de pluralitat en els diferents àmbits on
governen, quan ho poden aplicar no ho duguin a terme. Per tant, en la línia que apunta
el Síndic de Greuges i en base a l’argumentació, que jo he presentat, nosaltres
demanaríem que s’incorporés i que tirés endavant aquesta proposta.
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Sol·licità la paraula el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria per contestar al Sr.
Garcia Albiol i manifestar, en primer lloc, que caldria recordar que això respon en tot
cas a una queixa presentada per el grup de Convergència i Unió davant del Síndic de
Greuges.
En segon lloc, amb absolut respecte a l’opinió que pugui tenir el Síndic de Greuges, jo
diria que d’entrada ens ratifiquem en el que nosaltres ja li vam dir en el Síndic i és que
creiem que la revista DB és de caràcter especialitzat, amb molt contingut tècnic, que
no buscava confrontar opinions ni debatre i de fet en el mateix informe del Síndic no
deixa de ser una mica curiós que ens organitzi la revista perquè, per exemple, ens diu
que en la secció de debat podríem intentar ampliar-la i fer un debat més ampli. Però
per altra banda també crec sincerament que l’informe del Síndic ens deixa trobar altres
fórmules. Per tant en aquest sentit la proposta que faríem, per garantir la pluralitat i
demostrar que no tenim cap interès en amagar res del que es pugui dir ni del que es
pugui posar en aquesta revista, és que els grups de l’oposició poguessin nomenar a un
representant en el consell de redacció de la revista DB i en aquest sentit poguessin
debatre en un marc més adequat, que la simple columna d’opinió, que em sembla que
en el cas de la nostra revista no s’escau. En el món municipal sí que s’escau la
columna d’opinió de cada un dels grups i aquí em sembla que desentonarien amb la
línia general de la revista, que en aquest cas puguem debatre allà quina seria la
participació, quins poden ser els mecanismes, quina pot ser aquesta formula que ens
suggereix el Síndic que en la part de debat hi hagi una més amplia.
En aquest sentit també l’Institut d’Edicions podria ser l’espai, ja que entenc que
aquesta representació hauria de tenir també un caràcter polític-tècnic, seria en l’Institut
d’Edicions un marc més polític a debatre.
Tot això seria una proposta que, evidentment, li demanaríem al president del Partit
Popular que retirés la moció tal i com està redactada i que ens donessin tots plegats el
plaç del mes de juliol per acabar de concretar això i implementar-ho al mes de
setembre o octubre.
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A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup de Convergència i
Unió Sr. Ciurana el qual posà de manifest que estan bàsicament d’acord amb l’oferta
que es presenta, sempre que tingui un horitzó de sinceritat, si no entendríem que seria
un error intentar ara posposar el debat al setembre, a l’octubre, al novembre o al
desembre. Sembla que la incorporació d’una persona dels grups al consell de redacció
de la revista DB podria ser una bona solució, sempre i quan, insisteixo, sigui una oferta
sincera i honesta que no ho dubto en les intencions però que cal a la pràctica.
Agraeixo al Sr. Labòria, continuà dient, que hagi recordat que la queixa que es va fer al
Síndic de Greuges la va fer el grup de Convergència i Unió, més i quan, ens vam
trobar amb al sorpresa que la carta del Síndic de Greuges dirigida al nostre grup va
arribar absolutament oberta a les nostres dependències i per tant no sabem en quin
punt de la casa va tenir aquest accident.
En qualsevol cas, afegí, em sembla que en aquest cas les seves paraules, Sr. Labòria,
el poden haver traït el subconscient; diu “l’opinió dels grups”, ha dit vostè “la opinió
dels grups desentonaria amb la línia general de la revista”. Entenc que no volia dir el
que em penso que es pot interpretar. En qualsevol cas sí que penso que mai l’opinió
dels grups ha de desentonar amb res, que el món local a Catalunya és prou plural per
que tothom tingui el seu propi espai. No pateixi que si els grups hem de fer-hi la nostra
aportació, ja ens preocuparem de que no desentoni des d’un punt de vista estètic i
formal, però lògicament desentonarà des del punt de vista ideològic i polític en el
contingut de la revista.
S’ha parlat del DB, manifestà el Sr. Ciurana, però hi ha dos altres instruments més que
cal afinar, que és el tema de la Malla i el tema de la Web. El tema de la Web de la
Diputació crec que una bona solució seria establir un propi enllaç des de la pàgina
Web de la Diputació a on cada grup polític decidís a on el vol enllaçar, si a l’enllaç del
partit o a l’enllaç de la Federació, el que sigui. I per el que fa a la Malla i en certa
manera a aquest control que es pot fer a través de l’Institut d’Edicions, el que s’ha de
garantir és que sigui un control que permeti una certa periodicitat, una curta
periodicitat, entenem que un control cada 6 mesos no serveix de res, perquè les coses
a posteriori costen molt de modificar o de rectificar i per tant nosaltres entenem que
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l’Institut d’Edicions pot ser l’escenari adequat sempre i quan s’articuli un mecanisme
àgil i d’immediatesa a l’hora d’establir aquesta participació dels grups.
Sol·licità la paraula el Sr. Garcia Albiol per manifestar que més enllà del fet de qui
presentés l’escrit davant del Síndic, jo el que sí vull recordar al Sr. Labòria, i està
recollit en les actes d’aquesta Institució, que des del Partit Popular hem vingut
reclamant això des de fa bastants anys, insisteixo, no només d’aquesta legislatura si
no de legislatures anteriors. Però no em voldria perdre en el detall i sí que fer un parell
de puntualitzacions en base a la seva intervenció que jo considero que són importants.
Vostè diu que aquesta és una revista no tant d’opinió si no d’informació als
ajuntaments, estem d’acord, però la informació té molts punts de vista i el que per a
vostès com a govern, en base d’una actuació concreta pot ser un exemple de bon
govern, nosaltres des de l’oposició li podem donar un altre tipus de valoració, per tant
jo crec que entraríem en una discussió semàntica que tampoc no ens acabaria de
portar enlloc, però els grups de l’oposició, i com a mínim des del Partit Popular, creiem
que estem en condicions de poder obrir un debat d’opinió com un debat de pròpia
informació. De veritat que vostès, els Socialistes en general, no tan sols em refereixo a
la Diputació de Barcelona, són sorprenents, tenen una estratègia, tenen una línia
d’actuació que en quant hi ha algun òrgan que pren una resolució que a vostès no els
hi agrada acostumen a desacreditar-lo, acostumen doncs a ningunejar-lo, és a dir,
quan hi ha una sentència d’algun jutge, en altres àmbits, d’administracions públiques
que no és del seu agrat o els afecta de forma negativa, tenen per costum, i ho hem vist
a llarg dels darrers anys, de criticar-ho i acceptar-ho d’aquella manera, i ara en aquest
cas, en el tema de les recomanacions del Síndic de Greuges els seus comentaris
entenem que no han estat afortunats. Segurament el Síndic no serà qui ha de dir com
s’estructura la revista ni d’aquesta Diputació ni de qualsevol altre institució, però sí que
li correspon com a responsabilitat pròpia fer les recomanacions que es recullen en
aquest informe. Nosaltres des del Partit Popular creiem que hi ha una primera reacció
per part del govern, no ens sembla que la proposta que hagi fet vostè vagi
desencaminada i per tant els hi donaríem el marge de poder aplicar això que vostès
han assumit en aquest compromís en el Ple i és de tirar endavant el consell de
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redacció amb la incorporació de representants de l’oposició i crear altres mecanismes
per intentar trobar un espai de coincidència on la pluralitat d’opinions d’aquesta
Diputació hi estigui recollida i per tant els hi anuncio que no tenim des del grup del
Partit Popular cap tipus de problema per retirar la Moció. La retirem però a la vegada
també ja els aviso, per que els precedents a vegades no són com voldríem o com a
nosaltres ens agradaria, i és que a la primera temptació que vegem per part d’aquest
govern de la Diputació d’intentar demorar, d’intentar despistar, d’intentar fer allò que a
vegades el Partit Popular hem patit, jo els hi anuncio que al mes de setembre o
octubre es tornaran a trobar la Moció a sobre de la taula, però els hi volem, insisteixo,
donar aquest marge de confiança i per tant retiraríem la Moció.
Per contestar al Sr. Garcia Albiol el Sr. Labòria sol·licità la paraula i manifestà que
agraeix que retirin la Moció i simplement puntualitzar, el Sr. Ciurana ja m’ha entès
quan em referia a les columnes estrictament d’opinió, i absolut respecte per el Síndic,
només he manifestat la meva sorpresa per que ens digués en quina secció podríem
introduir alguna cosa. Tot i així, insisteixo, discutirem això al juliol tranquil·lament però
si convé també en aquesta mateixa taula de discussió portaré totes aquelles revistes
que hi ha hagut i hi ha en les quals no hi ha cap presència de l’oposició o no hi ha
hagut en el seu moment cap presència de la Diputació.
En quant a la Web discutirem també el tema, però sàpiguen que en aquests moments
estem fent el mateix tractament que fan les quatre diputacions catalanes, podem veure
si la forma, la manera d’expressar-ho la podríem millorar, la mateixa línia del que fan
totes les diputacions catalanes.

Per finalitzar amb el debat el Sr. President manifestà que queda retirada la proposta
amb el compromís que durant el mes de juliol s’arbitraran les mesures per que al mes
de setembre es puguin implementar.
Obert el capítol de precs i preguntes el portaveu del grup de Convergència i Unió
Sr. Ciurana sol·licità la paraula per manifestar que en un dels punts de l’ordre del dia
es proposa una modificació de crèdit mitjançant una aportació suplementària de
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350.000 euros a COM Radio, a més aquests darrers dies hem vist que ha sortit la
darrera onada a l’estudi general de mitjans que demostra una disminució del nombre
d’oients de COM Radio, que el situa lleugerament per sobre dels 60.000 oients. És
evident que si es fes un anàlisi del cost que suposa per el món local el manteniment de
COM Radio es podria discutir la seva idoneïtat o la seva oportunitat. Per tant nosaltres
la pregunta que li fem, Sr. President, és com contempla el futur de COM Radio i si
entra en les seves previsions fer algun tipus de modificació en el funcionament i en
l’estructura de l’emissora.
El Sr. President va fer ús de la paraula i contestà al Sr. Ciurana dient-li que en principi
no hi ha cap previsió ni cap pensament de canviar el model, més enllà que sí que hi ha
lògicament l’objectiu de millorar-lo en la mesura que sigui possible, i millorar-lo i definir
els objectius que van servir de base per la creació de COM Radio, que ha de ser una
emissora en la que estigui més present el que passa en les ciutats, en els pobles, en
les viles i per tant aquesta emissora ha de tenir sempre un to generalista però que
evidentment la proximitat estigui present. En qualsevol cas això és una responsabilitat
també del consell d’administració, del director general i en la seva conseqüència dels
professionals que tenen la responsabilitat de dirigir la emissora. Jo crec que la seva
pregunta té a veure amb unes informacions que van aparèixer, que fins i tot algunes
deien que COM Radio es podria vendre o no o alguna cosa d’aquestes, bé, tot això
han estat especulacions que no tenen res a veure amb la realitat.

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 25 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 537125 al 537144

Barcelona, 1 de setembre de 2005

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

37

