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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de juliol 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 i de les
diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Núria Buenaventura Puig, Manuel
Bustos Garrido, Rafael Cañedo Torrubiano, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló,
Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint
Codina Pujols, 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, Rafael
Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola Torrent,
Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada
Molina, Ignasi Valls Vilaró i Jaume Vives Sobrino.

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

Hi assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí.

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: el vice-president
tercer, Jaume Oliveras Maristany, Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Jesús
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Maria Canga Castaño, Jordi Cornet Serra, Montserrat Niso Holgado i Joan Recasens
Guinot.

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 30 de
juny de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1.- Dictamen de data 18 de juliol de 2005 que proposa aprovar la formalització
d’un conveni entre la Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre
Interuniversitari de Llevant i el Consorci Escola Industrial de Barcelona, relatiu a
la recuperació dels immobles cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona i
la construcció d'una nova seu per a l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona.

Primer.- Aprovar la formalització d'un conveni a signar entre la Diputació de
Barcelona, el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) i el Consorci del Centre
Interuniversitari del Llevant sobre recuperació dels immobles, propietat de la Diputació
de Barcelona, cedits al Consorci Escola Industrial i la construcció d'una nova seu per a
l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, de conformitat amb
la minuta adjunta.

Segon.- Aprovar l’aportació econòmica xifrada en vint-i-tres milions d’euros
(23.000.000) € que la Diputació de Barcelona efectuarà com a compensació per la
recuperació dels edificis i instal·lacions que actualment ocupa l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, aportació econòmica que es destinarà a
sufragar les obres de construcció de la nova seu de l’Escola al Campus de Llevant
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Tercer.- Fer efectiu els pagament de la quantitat esmentada al Consorci del Centre
Interuniversitari de Llevant, amb les condicions detallades en el Conveni i de
conformitat amb les anualitats que tot seguit es detalla:

Any

Euros

2005

3.000.000

2006

5.000.000

2007

5.000.000

2008

5.000.000

2009

5.000.000

Quart.- Declarar la plurianualitat de l’actuació en els termes més amunt indicats.

Cinquè.- Aplicar l’import de tres milions (3.000.000) d’euros, corresponents a
l’anualitat 2005 a la partida S000000.911B0.76700, núm. d’ordre 598.

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

SECRETARIA

2.- Decret de la Presidència de data 14 de juny de 2005, sobre delegacions de
Presidència i aprovació del text de la Refosa 2/2005, sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents
del Ple.

Primer.- Aprovar la Refosa núm. 2/2005 sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, d’acord amb el
text que figura com annex I.
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Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Refosa 2/2005
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
Tercer.- Deixar sense efecte qualsevol altre resolució que, en tot o en part, s’oposi a la
present.
Quart.- Donar compte al Ple de la present Resolució.
I el Ple, restà assabentat.
3.- Dictamen de data 7 de juliol de 2005 que proposa integrar l'Im. Sr. Xavier
García Albiol a la Comissió Informativa i de Seguiment de Govern Local, en
substitució de la Ima. Sra. M. Angeles Esteller Ruedas.
Únic.- Integrar a la Comissió Informativa i de Seguiment de Govern Local a l’Im. Sr.
Xavier García Albiol, Diputat President del Grup Popular, en substitució de la Ima. Sra.
M. Àngels Esteller Ruedas.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA
4.- Dictamen de data 18 de juliol de 2005 que proposa l’atribució als Presidents
delegats d’Àrea i d’Organismes públics, als Diputats delegats per a matèries i
serveis i al Diputat adjunt de l’Àrea de Govern Local, de l’adopció de l’acte
d’iniciació en relació amb aquells expedients en què l’òrgan de contractació
sigui el Ple de la Diputació de Barcelona.
Primer.- Atribuir als Presidents delegats d’Àrea i d’Organismes públics, als Diputats
delegats per a matèries i serveis i al Diputat adjunt de l’Àrea de Govern Local,
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l’adopció de l’acte d’iniciació en relació amb aquells expedients en què l’òrgan de
contractació sigui el Ple de la Diputació de Barcelona, tot això a l’empara del que
preveu la disposició addicional novena del Reglament general de la Llei de contractes
de les Administracions púbiques, en relació amb els articles 73.1 d’aquest mateix text
reglamentari i 67.1 del Text refós de la Llei de contractes de les Administracions
públiques.

Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

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 29 vots a favor i 15 abstencions.

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

5.- Dictamen de data 13 de juny de 2005 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Folgueroles, 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 Folgueroles, en
data 30 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:
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Ingressos municipals de drets públic:
·

Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general

·

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues

·

Taxa per llicències urbanístiques

·

Taxa per l’expedició de documents administratius

·

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa

·

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics

·

Taxa pel subministrament d’aigua potable

·

Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i les instal·lacions
esportives

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació dels ingressos municipals 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

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

·

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

6.- Dictamen de data 13 de juny de 2005 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls, 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 Viladecavalls, en
data 26 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:
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Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

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

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

·

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

·

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

·

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

·

Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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
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reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

ÀREA DE GOVERN LOCAL

Intervenció General

7.- Dictamen de data 11 de juliol de 2005 que proposa supressió de taxes i
derogació de l’Ordenança Fiscal del Servei d’Esports, per canvi de titularitat dels
espais públics esportius de les instal·lacions de la Piscina de Sant Jordi i del
recinte de l’Escola Industrial.

Primer.- Suprimir les taxes i derogar l’Ordenança fiscal, del Servei d’Esports, en virtut
del conveni formalitzat amb data 3 de juny de 2005, de transferència de funcions i
cessió per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, dels espais públics
esportius de les instal·lacions de la Piscina Sant Jordi i del Recinte de l’Escola
Industrial, mitjançant mutació demanial per canvi de titular del bé. La cessió, amb la
clàusula 4ª del Conveni serà efectiva l’1 de juliol de 2005 i la seva vigència queda
vinculada al manteniment per l’Ajuntament de Barcelona de l’adscripció i la gestió de
les instal·lacions als usos i finalitats esportives.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’edictes de la Corporació l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies a comptar des del següent al de la
publicació de l’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.
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Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat un cop finalitzat
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.

Cinquè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i Administracions Públiques i al Delegat d’Hisenda, d’acord
amb allò que disposen l’article 2.d) del Decret 95/1995, de 21 de febrer, d’assignació
de funcions en matèria de tutela financera d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord definitiu.

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

8.- Dictamen de data 11 de juliol de 2005 que proposa donar compte de l’estat
d’execució del Pressupost de la Corporació i dels seus organismes autònoms
del 2n trimestre de 2005.

Únic.- 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 30 de juny d’enguany, segons els estats que
s’acompanyen al present dictamen.

Respecte a aquest Dictamen, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr.
Ciurana, manifestà que si la Corporació continua amb aquesta línia, ens tornarem a
trobar, com a mínim, amb un romanent de tresoreria important a final d’any. Nosaltres,
afegí, el que els hi demanem és que acuressin tots els procediments (sabem que hi
haurà un percentatge de recursos que s’hauran de traspassar a l’exercici següent) per
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tal que aquesta anomalia pressupostària es vagi reduint; seria bo intentar reduir al
mínim aquesta situació.

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

9.- Dictamen de data 12 de juliol de 2005 que proposa donar compte de l’informe
sobre control a posteriori, efectuat pel sistema de mostreig corresponent

a

documents comptables i expedients referits al primer trimestre de 2005.

Únic.- Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General respecte
del control a posteriori corresponent al 1r trimestre de 2005, efectuat sobre els
expedients que han estat sotmesos a fiscalització.

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

10.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 18 de juliol de 2005 sobre
les mesures adoptades en relació a l’informe de fiscalització emès per la
Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici de 1999.

Primer.- Donar-se per assabentada la Corporació de l’informe de fiscalització, núm.
14/2004, formulat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya relacionat amb l’exercici
de 1999, i de les recomanacions formulades a l’efecte als Serveis corporatius
corresponents.

Segon.- Comunicar a tots els Serveis de la Corporació la present resolució.

Sol·licita la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana per
manifestar que tant l’informe de fiscalització a posteriori com també algunes de les
observacions que fan a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’any 1999, ens
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demostren que en aquesta casa es fan pràctiques poc acurades des del punt de vista
del procediment administratiu. El fraccionament dels contractes, aquesta és una
observació que de forma reiterada es va fent en els informes d’intervenció i també en
aquest cas en l’informe de Sindicatura de l’any 1999 i l’execució del contracte o
l’execució de l’encàrrec que comença a una data anterior, fins i tot, a la pròpia firma o
de la pròpia contractació. Em sembla que aquests dos exemples son prou evidents i
en certa manera també queden prou reflectits en l’informe del control a posteriori del
primer trimestre del 2005. ixò no és cap novetat, continuà dient, jo crec que l’informe
de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’any 1999 representa també la
plasmació o l’evidència de la fi d’un mite, de que les coses en aquesta casa es feien a
la perfecció, que era un exemple del procediment administratiu... em sembla que
l’informe de Sindicatura això ho desmenteix de manera prou clara i explícita. Avui
malauradament no podem dir allò que moltes vegades vostès havien repetit, que la
Diputació era un exemple de la gestió administrativa. Nosaltres el que els hi demanem
o els hi tornem a demanar és que a la vista d’aquest informe facin més cas, que tinguin
una mentalitat més oberta, que abandonin la tesis de la inefabilitat que ha dominat la
seva gestió durant molts any i siguin més humils. Aquí hi ha un seguit de mesures que
vostès prenen i s’han presentat en aquest informe, que avancen en la bona línia i des
d’aquest punt de vista valorem positivament, però si que creiem que més enllà de les
mesures que des d’un punt de vista administratiu han de prendre, em sembla que
l’informe de la Sindicatura de Comptes també és un toc d’atenció respecte a la manera
com vostès governen aquesta casa. Nosaltres agrairíem que hi hagués un aproximació
molt més basada en el respecte escrupulós al procediment administratiu i molt més
basada en aquesta humilitat que moltes vegades hem trobat a faltar des d’aquesta
administració.

A continuació la Presidència donà la paraula al President de l’Àrea de Govern Local
Sr. Fogué el qual contestà al Sr. Ciurana dient que en cap cas, cap membre d’aquesta
corporació es considera infal·lible, en el sentit de no acceptar la part d’error o la part
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d’eficiència en la gestió d’una organització de les dimensions de la Diputació de
Barcelona, amb més de 50.000 actes que tenen que veure amb el que és l’objecte de
la fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes i parlem de l’exercici de 1999.
Però en tot cas, ni el volum d’aquests errors o aquests defectes de forma, no afecten
mai ni al principi de la legalitat, ni afecten a cap aspecte que tingui a veure amb els
fons públics, amb danys a tercers o amb problemes interns. De l’estudi amb rigor de
l’informe de la Sindicatura i dels controls propis interns que fem nosaltres, el que s’ha
de deduir és que som una administració que gestiona des del punt de vista
administratiu, jurídic i econòmic-finaner molt bé els seus papers i els seus recursos. La
prova son els resultats de l’informe definitiu, com dels controls que es fan des de la
pròpia intervenció en la nostra casa. En tot cas, afegí, el que estem fent és un exercici
en el qual nosaltres reconeixem, evidentment, el doble paper de la Sindicatura de
Comptes. Per una banda, el fet de fiscalitzar, en el sentit de detectar si hi ha algun
tipus d’anomalia o deficiència que va més enllà dels defectes de forma i que per tant
hauria d’estar sotmès a un procés o bé del tribunal de comptes o de la fiscalia, i això,
queda totalment descartat en aquest informe i en la posterior avaluació de la comissió
parlamentaria corresponent. En segon lloc, l’informe de la sindicatura també serveix
per fer la recomanació a l’administració de tenir la voluntat de millorar encara més. I
aquesta organització el que ha fet és posar els medis per que les recomanacions
s’executin, s’apliquin i per tant fem aquesta feina d’ajudar a millorar allò que encara és
millorable. Considero que aquesta organització ha funcionat molt bé i que continua
funcionant molt bé amb l’ajut de tots, fins i tot de l’oposició.

Per contestar a Sr. Fogué, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana
sol·licità la paraula per manifestar que agraeix aquest to d’una certa autocrítica però si
que em sobta la obstinació en dir que vostès han fet les coses molt bé. No és això el
que es desprèn de l’informe de la Sindicatura. Han fet les coses, però molt bé segur
que no. Vostè ha dit que no hi ha cap concepte d’il·legalitat, ho ha dit i jo en la meva
primera intervenció no ho he dit pas. Jo no sé com qualificar el fraccionament
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sistemàtic de contractes per poder adjudicar directament, o no sé com qualificar que hi
hagi prestacions que comencin a funcionar amb data anterior a la pròpia contractació.
No he parlat de legalitat o il·legalitat, però no crec que una gestió que contempli
aquestes dues pràctiques per exemple, i no m’estendré en les altres, es puguin
qualificar de molt bona.

Tot seguit el President de l’Àrea de Govern Local Sr. Fogué sol·licità la paraula per
puntualitzar que al donar compte al Ple d’aquesta corporació d’un exercici de
fiscalització de l’any 1999, que ha passat per tots els procediments establerts, que no
ens obliga a fer cap procediment equivalent al que estem fent, no pot quedar el dubte
d’il·legalitat ni problemes seriosos, en la mida de que si això fos així, des de la pròpia
Sindicatura a la comissió del Parlament en el que es va analitzar i fiscalitzar, hauria
donat trasllat, com fa d’això al tribunal de comptes o a la fiscalia. Per tant, diferenciem
el que son defectes dels aspectes formals, dels altres aspectes. Estem fent un exercici
de transparència, amb unes dosis de rigor i de reconeixement d’aquelles coses que cal
millorar, i al mateix temps crec que és bo reconèixer, la capacitat que té el govern
d’aquesta corporació per millorar els aspectes que son millorables. I la prova la tenim
amb aquestes recomanacions i el fet de en quina situació es troben.

Per acabar amb aquest tema, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr.
Ciurana afegí que en la seva intervenció, havia manifestat que les pràctiques de
fraccionament de contractes i de començar les prestacions abans de la signatura dels
propis contractes, son del primer semestre del 2005; és a dir, a l’informe de
fiscalització a posteriori, aquestes pràctiques continuen existint. Jo el que li demano
que més enllà de la intenció formal, que jo crec sincera per part de vostès, de posar
remei a aquestes situacions que denuncia la Sindicatura de Comptes, quan discutim
l’informe a posteriori dels trimestres del 2005 que quedin, puguem dir que han
desaparegut les pràctiques de fraccionament i que han desaparegut les pràctiques de
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començar la prestació dels contractes amb dates anteriors a la pròpia formalització del
contracte.

Tot seguit la Presidència va prendre la paraula per posar de manifest que estem
anant a una situació dinàmica i canviant i per tant el que hem de fer és mirar d’anar
evolucionant i corregir tot allò que sigui possible de corregir. Cal dir que de les vint-ivuit recomanacions ja hi ha pràcticament el 80% que estan corregides. Deixem-ho en
notable i anem per la matricula d’honor.

I el Ple, restà assabentat.

Servei de Patrimoni i Contractació

11.- Dictamen de data 20 de juny de 2005 que proposa l’agrupació de tres
finques propietat de la Diputació de Barcelona situades en el municipi de Canet
de Mar i d’ampliació del dret de superfície existent sobre dos d’elles a la tercera.

Primer.- Agrupar en una sola finca les dos situades dins del recinte de la denominada
Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, amb una superfície de 540,70 m2 i
3.737,17 m2 respectivament, i la situada a la Riera de Gavarra, números 6-12, amb
una superfície de 948,93 m2, totes elles propietats de la Diputació de Barcelona i
radicades en el municipi de Canet de Mar.

Segon.- Ampliar el dret de superfície existent sobre dues de les finques descrites a la
finca de superfície 540,70 m2, de manera que el dret de superfície resultant quedi
constituït sobre la total superfície de la finca agrupada a l’acord anterior.
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Tercer.- Determinar que aquest dret de superfície es regularà pel que estableixen les
clàusules del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet
de Mar en data 29 d’octubre de 2003.

Quart.- Elevar a públic, mitjançant el pertinent document notarial, l’agrupació de
finques i l’ampliació del dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar i,
en conseqüència, facultar al president delegat de l’Àrea de Govern Local, o en qui ell
delegui, per comparèixer davant notari i portar a terme les gestions necessàries al
respecte.

Cinquè.- Notificar els presents acords, per al seu coneixement i efectes.

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

Servei de Programació

12.- Dictàmens de dates 15 de juliol de 2005 (12.1) i 14 de juliol de 2005 (12.2) que
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de
la Diputació per a l’exercici de 2005.

12.1.- Modificacions de crèdit núm. 16/2005

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 16/2005 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 dos milions cinc-cents trenta-tres mil
cinc-cents seixanta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims (2.533.566,68) EUR, amb el
detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
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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 Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 29 vots a favor, 4 abstencions i 11 vots en contra.

12.2.- Modificació 3/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat
d'Apostes de l’exercici de 2005.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2005 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes de l’exercici de 2005, per un import total de
quatre-cents mil euros (400.000) €, que es tramita mitjançant suplement de crèdit
finançat amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent:
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Suplement de crèdit
Partides de despeses
Concepte

40000

Descripció
Transferències
corrents a
l’administració
general de l’entitat
local
Total

Consignació
actual EUR

Modificació
proposada

Consignació
resultant EUR

1.100.000,00

400.000,00

1.500.000,00

400.000,00

Finançament (Ingressos)
Consignació
actual EUR

Concepte

Descripció

87001

Aplicació de romanent
de tresoreria per
1.200.000,00
finançar suplements
de crèdit

Modificació
proposada

Consignació
resultant EUR

400.000,00

1.600.000,00

400.000,00

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 Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat
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definitiu va ser de 29 vots a favor, 4 abstencions i 11 vots en contra.

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

13.- Dictamen de data 6 de juliol de 2005 pel qual es proposa aprovar la nova
estructura orgànica de l’Organisme Autònom Institut d’Urbanisme Habitatge i
Activitats Locals (IUHAL), la seva plantilla i de la relació de llocs resultants, en
els termes que es detallen en els annexos I a III.

Únic.- Aprovar la nova estructura orgànica de l’Organisme Autònom Institut
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), així com l’actualització de la
plantilla i de la relació de llocs resultants, en els termes que es detallen en sengles
annexos I a III a aquest dictamen.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, i d’Esquerra Republicana de Catalunya 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 29 vots a favor i 15 abstencions.

14.- Dictamen de data 4 de juliol de 2005 pel qual es proposa actualitzar les
competències corporatives en el Pla d’Actuació de Mandat 2004-2007 (annex I),
aprovar les competències qualitatives de la Diputació de Barcelona (annex II) i
aprovar les competències tècniques de la Diputació de Barcelona (annex III).

Primer.- Actualitzar les competències corporatives fixades en el Pla d’Actuació de
Mandat 2004-2007.

La redacció vigent de les competències corporatives de la

Diputació de Barcelona resta fixada a l’annex I.
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Segon.- Aprovar les competències qualitatives de la Diputació de Barcelona, que s’hi
recullen a l’annex II.

Tercer.- Aprovar les competències tècniques de la Diputació de Barcelona descrites a
l’annex III.

Quart.- Autoritzar al president delegat de l’Àrea de Govern Local per a l’aprovació
dels perfils professionals associats als llocs de treball que es determinin.

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Partit Popular i
l’abstenció dels diputats assistents del grup polític de Convergència i Unió. El resultat
definitiu va ser de 33 vots a favor i 11 abstencions.

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Servei de Vies Locals

15.- Dictamen de data 1 de juny de 2005 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Matadepera, del tram de la carretera BV-1275,
entre els p.k. 0,709 i 1,220 i de la carretera BV-1248, entre els p.k. 7,450 i 7,950,
ambdues gestionades per la Diputació de Barcelona.

Primer.- Aprovar l’informe tècnic emès pel Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació,
que es transcriu a la part expositiva del present Dictamen, sobre la proposta formulada
per l’Alcalde de l’Ajuntament de Matadepera de traspàs de titularitat a l’esmentat
Ajuntament, de dos trams de les carreteres BV-1275 i BV-1248, actualment
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gestionades 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.

Segon.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Matadepera, del
trams compresos entre el p.k. 0,709 i el p.k. 1,220 de la carretera BV-1275 i entre el
p.k. 7,450 i el p.k. 7,950 de la carretera BV-1248, de conformitat amb els termes
expressats en l’informe tècnic esmentat en l’anterior acord Primer.

Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Matadepera els presents acords, demanant-li que
per la Corporació municipal es faci efectiva la seva acceptació expressa, mitjançant
acord plenari, del traspàs dels dos trams de les carreteres BV-1275 i BV-1248 que es
troben compresos entre els punts quilomètrics d’inici i de final que s’han definit en
l’anterior Acord Segon, d’acord amb l’informe tècnic reproduït del Servei de Vies
Locals, i que així ho comuniqui a aquesta Diputació, per tal que es pugui continuar la
tramitació de l’expedient davant dels òrgans competents de la Generalitat de
Catalunya.

Quart.- Trametre el present expedient de traspàs, després que l’Ajuntament de
Matadepera hagi notificat a aquesta Diputació l’acord plenari a adoptar en els termes
que s’han expressat en l’anterior Acord tercer, a la Direcció General de Carreteres
depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
elevant-li, en el seu cas, la petició que en aquest sentit formuli l’Ajuntament, per a la
seva resolució, una vegada acomplerts els tràmits pertinents.

Cinquè.- Notificar a l’Ajuntament de Matadepera els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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16.- Dictamen de data 7 de juny de 2005 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, del tram entre els p.k. 0,578 i 2,260
de la carretera BV-1411, gestionada per la Diputació de Barcelona.

Primer.- Aprovar, en relació a la proposta formulada pel Ple de l’Ajuntament de
Ripollet, en Sessió de data 28 d’abril de 2005, l’informe tècnic reproduït en la part
expositiva del present Dictamen, que sobre la referida proposta municipal ha estat
emès pel Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació, en allò que respecta a la incoació
d’expedient de traspàs, a la titularitat de l’Ajuntament de Ripollet, d’aquell dels dos
trams objecte de la proposta municipal que és de l’exclusiva competència d’aquesta
Diputació, comprès entre el p.k. 0,578 i el p.k. 2,260 de la carretera BV-1411,
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,
traspàs a efectuar amb les característiques tècniques descrites en la fitxa de dades
geomètriques del referit tram adjunta a l’esmentat informe tècnic.

Segon.- Trametre el present expedient a la Direcció General de Carreteres depenent
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, perquè una vegada acomplerts els tràmits pertinents, resolgui sobre la
proposta de traspàs a la titularitat municipal efectuada per l’Ajuntament de Ripollet,
segons els termes de l’informe tècnic esmentat.

Tercer.- Notificar els presents acords a la Direcció General de Carreteres i a
l’Ajuntament de Ripollet per al seu coneixement i als efectes procedents.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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17.- Dictamen de data 7 de juny de 2005 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, del tram entre els p.k.
2,260 i 3,100 de la carretera BV-1411, gestionada per la Diputació de Barcelona.

Primer.- Aprovar, en relació a la proposta formulada pel Ple de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac, en Sessió de data 28 d’abril de 2005, l’informe tècnic reproduït en
la part expositiva del present Dictamen, que sobre la referida proposta municipal ha
estat emès pel Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació, en allò que respecta a la
incoació d’expedient de traspàs, a la titularitat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac,
d’aquell dels dos trams objecte de la proposta municipal que és de l’exclusiva
competència d’aquesta Diputació, comprès entre el p.k. 2,260 i el p.k. 3,100 de la
carretera BV-1411, 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, traspàs a efectuar d’acord amb les característiques tècniques
descrites en la fitxa de dades geomètriques del referit tram adjunta a l’esmentat
informe tècnic.

Segon.- Trametre el present expedient a la Direcció General de Carreteres depenent
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, perquè una vegada acomplerts els tràmits pertinents, resolgui sobre la
proposta de traspàs a la titularitat municipal, efectuada per l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, del tram de carretera gestionada per aquesta Diputació definit en l’acord
anterior, segons els termes de l’informe tècnic esmentat.

Tercer.- Notificar els presents acords a la Direcció General de Carreteres i a
l’Ajuntament de Montcada i Reixac per al seu coneixement i als efectes procedents.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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18.- Dictamen de data 20 de juny de 2005 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, del tram entre els p.k.
27,371 i 28,270 de la carretera C-1415a, gestionada per la Diputació de Barcelona.
Primer.- Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Castellar del
Vallès, segons la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de
data 26 d’abril de 2005, del tram comprès entre el p.k. 27,371 i el p.k. 28,270 de la
carretera C-1415a, 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.
Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada
per l’Ajuntament de Castellar 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 Castellar del Vallès els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.

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

ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

Servei de Salut Pública i Consum

19.- Dictamen de data 31 de maig de 2005 que proposa aprovar el “Reglament de
la Xarxa Local de Consum (XLC).

Primer. Aprovar inicialment el “Reglament de la Xarxa Local de Consum, de
conformitat amb el text que s’adjunta com annex IV.
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Segon. 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 a partir del dia següent al de la publicació
de l’anunci al BOPB.

Tercer. 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.

Sol·licità la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana per
manifestar que en primer lloc, volem agrair que se’ns hagi acceptat parcialment una
al·legació que vam fer en el sentit de que hi hagués representació de tots els grups
polítics presents en aquesta Diputació a l’assemblea general de la Xarxa Local de
Consum, però ens hem quedat amb un goig sense alegria per que nosaltres
demanàvem que hi hagués explícitament una representació de tots i cada un dels
grups i el que es diu en el reglament és que hi haurà cinc representants de la
Diputació. Sembla que seria molt millor que ja constés que aquests cinc representants,
en lloc de cinc, digui un per cada grup. Més i quan posteriorment a l’article 24 quan es
parla de la comissió coordinadora de la Xarxa Local de Consum fa referència qui hi
haurà un representant de cada grup polític present a la Diputació, amb veu i sense vot,
en les sessions de la comissió coordinadora.

A continuació la portaveu del grup Popular Sra. Esteller manifestà que coincideixen
amb el grup de Convergència i Unió i volen també remarcar que tots els grups polítics
que formen part de la Corporació deurien integrar-se a l’Assemblea General.
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Tot seguit la Presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum Sra.
Margarita Dordella volgué precisar que el compromís és que d’aquests cinc diputats
hi hagi un de cada grup polític. Sense fer-ho constar explícitament però el compromís
hi és.

La Presidència, per acabar, concretà que la representació hi serà de cada grup.

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

Per part de la Secretaria General es dona compte d’una resolució de l’Assemblea
legislativa de la República del Salvador, del següent tenor:
“CONSIDERANDO:
I.

Que de conformidad al ordinal 22º, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de
este Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones
honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida,
por servicios relevantes prestados a la Patria.

II.

Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la nominación de Noble Amigo de El
Salvador será otorgada cuando, tratándose de personas extranjeras, los hechos
que se pretendan galardonar constituyan un significativo beneficio para el Estado
de El Salvador o para la población en general.

III.

Que en el mes de julio del presente año, se realizará en nuestro país, la II
Cumbre Iberoamericana por la Descentralización del Estado y el Desarrollo
Local, auspiciada por la Diputación de Barcelona, que preside el Excelentísimo
señor Celestino Corbacho Cháves; evento de gran significado para el futuro
desarrollo de los gobiernos municipales de nuestro país.

IV.

Que, asimismo, desde 1995, la Diputación de Barcelona ha contribuido en el
fortalecimiento de la democracia en El Salvador, mediante una sostenida
cooperación económica en importantes áreas como la salud, la alfabetización
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campesina, la consolidación de programas ambientales, los centros de
capacitación agrícola, el ecoturismo en la zona de Montecristo, el soporte a la
producción agrícola, la reforestación en áreas comunitarias y muchos otros
programas de infraestructura, formación técnica y capacitación social.
V.

Que mediante la cooperación técnica y económica, procedente de la Diputación
de Barcelona, nuestro país ha logrado importantes avances en el fortalecimiento
institucional y la alta gerencia para el desarrollo local; lo que representa un
relevante servicio prestado a la Patria, por lo que es procedente conferir a la
mencionada representación parlamentaria de Barcelona, a través de su
Presidente, el Excelentísimo señor Celestino Corbacho Cháves, l máxima
distinción honorífica de este Órgano del Estado.

Por lo tanto a propuesta de 73 diputados de la Asamblea Legislativa

DECRETA:
Art. 1. Otórgase a la Honorable Diputación de Barcelona, a través de su
Presidente, el Excelentísimo señor Celestino Corbacho Cháves, la Distinción
Honorífica de “NOBLE AMIGA DE EL SALVADOR”; por su valiosa cooperación en el
fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de los gobiernos locales de nuestro
país.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.

Firmado; Ciro Cruz Zepeda Peña, Presidente
Publíquese con honor del correspondiente Presidente de la República Elías Antonio
Saca González”.

Després de la lectura del Decret per part del Sr. Secretari, el Sr. President recollint el
consentiment unànime de la Corporació, manifestà que es donaria trasllat a
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l’Assemblea legislativa de la República del Salvador, de l’agraïment pel reconeixement
del que ha estat objecte la Diputació de Barcelona per la seva contribució en els temes
de cooperació.

Abans d’aixecar la sessió, la Presidència desitjà unes bones vacances.

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 30 minuts.

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

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 537145 al 537144

Barcelona, 1 de setembre de 2005

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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