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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2005 
 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 29 de setembre 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 vice-president tercer, Jaume 

Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que s'esmenten a continuació: 

Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, Manuel 

Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael Cañedo Torrubiano, Flora 

Casé Agulló, Jaume Ciurana Llevadot, Jacint Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, 

Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech 

Borrull, Margarita Dordella Cirera, M. Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó 

Isern, Antonio Pedro Fogué Moya, 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, Virginia 

Muré Àvalos, Josep Pérez Moya, Joan Puigdollers Fargas, Joan Recasens 

Guinot, Rafael Roig Milà, 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. 
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Hi assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí. 

 

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

Carrera Comas, Francesc Castellana Aregall, Ferran Civil Arnabat, Eugeni 

Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Manel Olivés Juanola, Teodoro 

Romero Hernández i Víctor Ros Casas, 

 

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 29 

de setembre de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels 

documents següents:  

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1.- Donar compte de la presa de possessió del càrrec de Diputada 
Provincial de la Il·lma. Sra. Virgínia Muré Ávalos 
 

En relació a aquest punt de l’ordre del dia la Presidència donà la benvinguda 

en nom de la Corporació a la Sra. Diputada i desitjar-li molts èxits en les 

responsabilitats que assumirà. 

 
I el Ple, restà assabentat. 

 
2.- Dictamen de data 20 d’octubre de 2005 que proposa la integració de la 
Il·lma. Sra. Virgínia Muré Ávalos a la comissió informativa i de seguiment  
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de Promoció Econòmica i Ocupació i al Consorci “El Far”. 
 
Primer.- Integrar l’Il·lma. Sra. Virgínia Muré Ávalos a la Comissió Informativa i 

de seguiment de Promoció Econòmica i Ocupació, en substitució de la Sra. 

Montserrat Niso Holgado. 

 

Segon.- Designar l’Il·lma. Sra. Virgínia Muré Ávalos, vocal del Consell General 

del Consorci “El Far, Centre de Treballs de Mar”, en substitució de la Sra. 

Montserrat Niso Holgado. 

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

 
3.- Dictamen de data 20 d’octubre de 2005 que proposa aprovar el 
protocol a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, relatiu als serveis d’aquesta corporació que han de ser objecte 
de transferència a la Generalitat de Catalunya. 
 
Primer.- Aprovar el protocol que s’adjunta al present dictamen a subscriure 

entre els Honorables Consellers de Governació i Administracions Públiques i 

d’Economia i Finances per una part, i aquesta Presidència per l’altra, en virtut 

del qual es defineixen els serveis de la Diputació que han de ser objecte de 

transferència a la Generalitat de Catalunya per no formar part del sistema 

actual competencial que la vigent legislació de règim local atorga a aquesta 

Diputació, alhora que regula el marc general del finançament i la referència als 

convenis específics que caldrà formalitzar. 
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Segon.- Procedir a la suspensió i desestiment dels recursos contenciosos 

administratius interposats per ambdues parts en relació amb els serveis objecte 

de definició i resituació esmentats en el protocol. 

 

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

per manifestar que a través d’aquest protocol es comença a formalitzar el que 

tradicionalment s’ha anomenat serveis impropis de la Diputació, i la seva 

transferència al govern de la Generalitat, a l’hora que es retiren tot un seguit de 

contenciosos que s’havien interposat. Nosaltres sempre hem sigut partidaris 

d’una transferència d’aquest tipus de competències al govern de la Generalitat, 

sempre, lògicament, acompanyades del seu corresponent amb recursos 

financers. Enteníem que transferir competències sense recursos financers era, 

no tant una manera de transferir solucions si no de transferir problemes. Per 

tant nosaltres davant d’aquest dictamen d’avui ens abstindrem, per que per una 

part considerem que es fa el que s’ha de fer, per el que fa al reconeixement de 

determinades competències, però considerem que no es fa el que s’ha de fer, 

en relació al finançament d’aquestes mateixes competències.  

 

Així mateix nosaltres voldríem assenyalar un dels aspectes que ens preocupen, 

una certa indefinició que presideix, no només alguns dels que s’anomenen 

serveis impropis previstos en aquest propi protocol, si no d’altres que queden 

molt oberts. Per la seva magnitud i la seva importància, volem fer esment al 

tema de la xarxa de carreteres que té aquesta Diputació. Em sembla que és un 

tema prou important com per que meresqués en aquest punt una explicació, 

més que no pas deixar-ho pendent d’alguna possible o hipotètica futura 

modificació de la llei de carreteres actualment vigent a Catalunya. Per tant ens 

agradaria que aquest protocol concretés molt més quin seria el destí, quin 
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seran els termes de la transferència de recursos financers respecte a aquesta 

qüestió.  

 

Hi ha tot un seguit de recursos que la Diputació deixa de tenir afectats, si em 

permeten l’expressió, des de un punt de vista pressupostari, com a 

conseqüència de tots aquests acords. A nosaltres ens agradaria tenir la 

garantia de que seran recursos que es destinaran directa i de forma inequívoca 

al suport dels municipis més petits, per tant ens agradaria també disposar 

d’algun tipus de garantia que anés més enllà d’algun tipus d’intencions al 

respecte.  

 

A continuació va fer ús de la paraula la portaveu del grup Popular, Sra. 
Esteller, per referir-se al protocol que es presenta, protocol fruit d’un acord 

entre la Generalitat i la Diputació que data ja de l’any 2004 i es materialitza en 

la transferència dels serveis impropis que fins ara exercia la Diputació, cap a la 

Generalitat. Crec que també és convenient, afegí, que a part d’aquest acord 

polític, destacar la seva transcendència financera i econòmica que te cadascun 

d’aquests serveis. Tenim present també, que es procedeix a la suspensió i el 

desestiment dels recursos contenciosos administratius que fins ara podien 

reconèixer drets o podien reconèixer àmbits d’actuació que al quedar en 

suspensió desconeixeriem quina és aquesta transcendència. Per tant dir que 

és un acord polític amb una transcendència econòmica important. Nosaltres 

des del nostre grup sempre hem defensat que els recursos de la Diputació 

tenien que destinar-se a les competències de la Diputació i no per financiar 

serveis impropis que fins ara ha estat obligada la Diputació a prestar i és en 

aquest sentit que nosaltres sempre hem recolzat, i ho vam fer en el seu 

moment, aquests acords que estava previst adoptar i aquests convenis entre la 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 6

Generalitat i la Diputació. En línia general aquest acord el trobem bo, és un 

acord positiu, però sobre el seu contingut tenim alguns dubtes. Si examinem 

l’acord veiem que resituar els serveis i crear marcs de finançament raonables, 

és positiu, per que continuar en aquesta línia com fins ara era impossible 

continuar. Per altra banda desistir d’enfrontaments judicials també ho és. Per 

que també queda condicionat a futures resolucions i crea una inseguretat en 

totes les administracions i uns buits econòmics que no son convenients ni per 

la Diputació ni per la Generalitat. Per altra banda lamentem un punt que per 

nosaltres ha estat molt important i que ja ho hem destacat en anteriors plens, 

com és la Xarxa de les carreteres. Han comentat que hi ha 2.000 Km i que tot 

queda condicionat a una futura llei de carreteres, jo vull recordar que fa 

aproximadament un any el conseller Sr. Nadal es va comprometre a resoldre i 

fins i tot va establir unes línies d’actuació i veig que d’això ara no es parla ni es 

diu res. A nosaltres ens sorprèn que avui aquí no se’ns traslladi com a mínim 

una línia d’actuació en aquest sentit i més quan des de aquesta Diputació i a 

proposta del nostre grup es va demanar i es va instar a la Generalitat a que fes 

un calendari, una actuació correcta tenint en compte la complexitat de la 

matèria, però modificar i tot condicionar-ho a una futura llei de carreteres quan 

tots coneixem el cost del seu manteniment i la necessitat de fer-ho, creiem que 

no és convenient, tenint en compte que era un dels temes importants. Per altra 

banda, respecte al que és el finançament, creiem que hi ha compensacions: la 

Generalitat cedeix en matèria de Mossos i Bombers, la Diputació en temes 

pendents de serveis d’atenció psiquiàtrica, després també l’atenció a persones 

amb disminució, es a dir, es poden veure compensats. Després, quedarà tot 

molt condicionat a uns determinats convenis que desconeixem el contingut, tot i 

que passaran per la Diputació, trobem que hi ha àmbits on no tenim un 

aclariment, perquè desconeixem en aquests moments saber de quant estem 
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renunciant per part de la Diputació o fins i tot quant està renunciant la 

Generalitat. És amb aquesta ambigüitat que creiem que queda una mica confós 

i en aquest sentit el nostre grup ara ens abstindrem a l’espera d’aquests futurs 

convenis que esperem que es materialitzin en aquesta direcció i que 

evidentment siguin fruitosos per aquesta Diputació.  

 

Tot seguit la Presidència donà la paraula al President de l’Àrea de Govern 
Local Sr. Fogué el qual manifestà que la proposta d’acord que avui sotmetem 

a la consideració del Ple d’aquesta Corporació, representa un pas més al llarg 

d’aquest any, des de que es va signar el primer acord, l’acord marc, que va 

iniciar un procés de relacions entre Govern de la Generalitat i Diputació de 

Barcelona, molt diferent al que s’havia mantingut entre les dues institucions en 

anys anteriors i que va trencar una inèrcia de com relacionar-se. El rigor del 

treball, la voluntat d’acord i el resultats que avui es presenten són positius; no 

parlaré si són positius més per uns que per uns altres, més per al Govern de la 

Generalitat que per a la Diputació. Són molt positius, primer, per als ciutadans i 

les ciutadanes perquè en tot moment estem garantint que els serveis que es 

presten a l’àmbit local i que s’han de traspassar a l’àmbit autonòmic, en tot 

moment es garanteix que es continuen prestant i amb el mateix nivell i amb la 

mateixa qualitat. En segon lloc, aquest acord, insisteix en la línia de normalitzar 

les relacions entre dues institucions públiques com són la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de Barcelona, i mantenim les relacions, amb el diàleg, 

amb la discussió, amb el respecte institucional i retirant, com a fórmula única de 

relació, els recursos contenciosos com a element de trobada, i això és molt 

important.  
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El que estem fent és un exercici de situar les competències allà a on 

corresponen situar-les. Les competències d’àmbit local han de residir en l’àmbit 

local, les competències i serveis d’àmbit autonòmic han de residir en l’àmbit 

autonòmic. Per primera vegada el govern de la Generalitat reconeix que la 

Diputació de Barcelona està oferint un seguit de serveis als ciutadans i les 

ciutadanes que no li correspon a l’àmbit local i sí que li correspon al govern de 

la Generalitat. En relació al tema de carreteres queda pendent, com els altres, 

a que es desenvolupi mitjançant un conveni particular, sectorial, perquè cada 

un dels temes que estan recollits requerirà d’una forma, d’un procediment i 

d’uns temps que no seran iguals per tothom perquè haurem de garantir els 

serveis. La Diputació de Barcelona seguirà prestant els serveis que està 

prestant; és més, els podem anunciar que en els propers pressupostos encara 

farem un esforç més gran del que hem fet en els últims anys i encara 

destinarem més recursos en el tema de les carreteres. Tot això pendent de si el 

Parlament de Catalunya modifica o no la Llei de Carreteres, que determinarà 

com i de quina manera es pot fer.  

 

Per referir-se a la intervenció del Sr. Fogué, el portaveu del grup de 
Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula i manifestà que el Sr. 

Fogué deia “hem trencat la inèrcia de com ens relacionàvem entre les dues 

Administracions” potser han trencat una inèrcia, però n’han inaugurat una altra. 

Relacionat també amb el que vostè deia “jo no diré si és més positiu per un o 

per un altre”, ja ho diré jo: aquest acord és molt positiu per la Diputació. No ho 

és tant o gens pel govern de Catalunya, però bé, si a vostès els preocupa més 

si un acord és positiu o no per la Diputació, que si és positiu o no pel govern de 

Catalunya, això forma part del debat polític i de les lliures idees de cadascú. És 

un acord molt positiu, com l’altre que es va fer, per la Diputació i ho és poc, o 
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gens, pel govern de Catalunya. És el segon gol, en certa manera, que podem 

dir marquen enmig de la porteria del conseller Carretero. És la seva forma de 

fer, forma part de l’equilibri, suposo, intern del govern de la Generalitat i del 

tripartit; en tot cas, només em limito a constatar el resultat. 

 

Vostè diu, Sr. Fogué, que per primera vegada la Generalitat reconeix que la 

Diputació està prestant uns serveis pròxims; no és per primera vegada, però no 

confongui la competència amb el finançament. Aquesta Diputació té una 

herència, arrossega una herència de cinc, deu, quinze, vint, trenta, quaranta o 

cinquanta anys, és a dir, arrossega una determinada herència amb uns 

determinats perfils que fins i tot, si em permet la caricatura, fins i tot el cos dels 

Mossos d’Esquadra té un perfil vinculat a aquesta Diputació en el seu moment 

determinat. Per tant, no és una discussió sobre si la Diputació presta o no uns 

serveis que li són propis o no, que això estava clar. El problema és sobre el 

finançament. Vostès ens han passat una nota sobre les aportacions que la 

Diputació ha deixat de fer en el 2005, perquè l’última aportació va ser la del 

2004; Bombers i Mossos d’Esquadra: 6,2 milions d’euros, el tema de 

l’assistència psiquiàtrica, des de l’any 2001, més de vint-i-nou milions d’euros, 

estem parlant de quantitats importants, i aquest és el nostre raonament. És a 

dir, coincidència des d’un punt de vista competencial, no respecte a la solució 

financera que ens han donat. I respecte al tema de “no només ho farem igual, 

sinó que farem més recursos a les carreteres”, vostè ha dit, pressupostàriament 

a partir d’ara. Ens agradaria que aquests recursos no fossin només de 

manteniment sinó fossin d’inversió, perquè últimament el que han estat fent de 

forma sistemàtica, si em permet, és oblidar tota inversió i centrar-se en el 

manteniment, en el mínim imprescindible perquè circular per aquestes 

carreteres tingués una certa garantia de seguretat, però em sembla que més 
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enllà del manteniment, el que és important també és la inversió mentre, 

insisteixo, no arriben a aquest acord que esperem que sigui ben aviat.   

 

El Sr. Fogué volgué contestar al Sr. Ciurana manifestant que no voldria centrar 

el debat d’aquest acord, limitar-lo únicament a un tema de carreteres. Seria 

desvirtuar el que és l’acord, on es parla, per exemple, del Clínic, on es parla de 

l’Institut del Teatre, on es parla de moltes coses... Per tant, no em voldria 

quedar amb això. Jo, he dit que hi haurà més recursos dins del que és l’àmbit 

competencial de l’Administració Local i, per tant, d’aquesta Diputació amb els 

temes de carreteres, en això és el que destinarem més recursos; no destinarem 

més recursos en àmbits que no siguin competents, aniria en contra de la 

filosofia de l’acord. I en relació a si l’acord es bo o no per a nosaltres, insisteixo 

que l’acord és bo perquè els finalistes d’aquest acord són els ciutadans i les 

ciutadanes, es manté i es milloren els serveis que  perceben i que tindran, i es 

garanteixen, i pels treballadors que els presten, també. A partir d’aquí, a mi no 

em preocupa tant si és el govern, que al cap i a la fi som els que estem aquí, de 

la Diputació o el govern de la Generalitat el que es pot analitzar que ho ha fet 

millor o pitjor o ha aconseguit més o menys. Jo crec que això és entendre un 

tipus de relació o mantenir la tendència a creure que entre les dues institucions 

hi ha una certa competència. No hi ha competència. Hi ha col·laboració, hi ha 

suport, hi ha entesa, i respecte. Que què vol dir respecte? Que mentre hi hagi 

acord estarem d’acord. Si algun dia en alguna cosa no estem d’acord, 

evidentment també manifestarem el desacord. 

 

Tot seguit va fer ús de la paraula la portaveu del grup Popular Sra. Esteller 
per manifestar que la col·laboració entre la Generalitat i la Diputació ha de tenir 

l’únic objectiu de millorar el que és la prestació de serveis, més i majors serveis 
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pels ciutadans, independentment de l’administració que ho presta, millorar i 

potenciar el que és la lleialtat institucional tan necessària, entre d’altres coses 

per evitar aquesta disfuncionalitat en la prestació de serveis. Però el que no 

podem oblidar és que tot això té una traducció econòmica i que avui estem 

parlant de com acordem aquestes transferències a l’hora que l’Administració no 

hagi de finançar aquests serveis impropis, i això té unes quantificacions, que és 

el que nosaltres comentàvem que en tots els termes desconeixem.  

 

Respecte al tema de les carreteres, nosaltres ho hem comentat perquè aquest 

acord a què feia esment el senyor Fogué en la seva intervenció, aquest conveni 

fa un any que ens van dir que estaria aprovat. És que la Llei de Carreteres 

actualment, i en la disposició addicional que te, ja s’estableix aquestes 

transferències i també aquest manteniment. Llavors en aquest sentit nosaltres 

trobem un punt feble de l’acord pel fet de condicionar-ho a una altra llei, per 

que no es tracta d’això, sinó que es tracta d’un acord de finançament i d’un 

calendari de manteniment i d’un calendari d’inversions. Per això entenem que 

és un argument per demorar-ho sine die, la qual cosa no hauria d’ésser així 

tenint en compte la transcendència que tenen les carreteres no tan sols pel 

desplaçament sinó també pel creixement i l’equilibri territorial. 

 

A continuació va prendre la paraula la Presidència per posar de manifest que 

s’ha expressat, per part del senyor Fogué, la posició del govern i també per part 

dels grups de l’oposició la valoració que han fet que és, en termes generals, 

positiva, amb matisos, respecte del protocol. El que estem fent aquí, afegí, és 

col·locar uns fonaments de cara al futur, i segurament que l’important és que 

anem en la bona direcció, i la bona direcció és anar prefixant el paper que toca 

fer a cada institució. Si nosaltres som capaços, i jo crec que aquest és el repte, 
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que abans que s’aprovi la nova Llei d’Ordenació Territorial i les vegueries, si 

hem estat capaços internament de determinar quina és la funció que ha de tenir 

aquesta Diputació de Barcelona en el segle XXI, en un entramat institucional de 

Catalunya en el que, lògicament, la prelació, l’ha de tenir, la té la Generalitat de 

Catalunya i el Parlament, jo crec que haurem fet una gran contribució. Fruit 

d’aquest protocol, són aquestes bases. Són unes bases positives que, primer, 

permet que els contenciosos, que mai no són l’element positiu, es retiren per 

part de les dues institucions. Es resituen un conjunt de serveis i evidentment 

s’hauran de continuar negociant a fons, a partir d’aquí, cadascú d’aquests 

temes i en alguns d’ells s’arribarà a acords, segurament, d’una manera ràpida i 

sense problema i en altres, per què no dir-ho, segurament haurà d’haver-hi una 

discussió profunda perquè, lògicament, entrarem en el que ja diu la senyora 

Esteller, és a dir, quan entrem a la determinació i fixació de que un determinat 

servei que avui qualifiquem com a impropi però el traspassem a la Generalitat i 

la seva repercussió econòmica. Serà llavors el moment de discutir què farem, 

no solament en el servei sinó també en l’economia que es deriva d’aquest 

servei. Però, penso que ens quedem amb el to positiu amb la satisfacció de 

poder anar avançant en aquesta direcció. Ja anirem discutint la resta de 

convenis i jo crec que, com els deia, estic convençut que també el senyor 

Ciurana comparteix aquesta idea. L’important de tot això és que al final siguem 

capaços de mirar de fer una Administració, globalment parlant, que sigui una 

Administració de cooperació, una Administració on cadascú faci el que li toca 

fer, i menys de superposició i duplicitat, perquè si ho fem l’únic que succeeix al 

final es fer una Administració més costosa per la gent i al cap i a la fi, menys 

serveis per la gent, i aquest és l’horitzó i la guia que ens ha de guiar als 

responsables polítics de cara al futur. En qualsevol cas, jo també agraeixo les 
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intervencions de tots els grups en el sentit positiu que hi ha darrera de les 

seves intervencions.  

 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular i del grup de Convergència 

i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14 abstencions. 

 

4.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2005 que proposa la integració de la 
Diputació de Barcelona en la “Fundació Privada Museu Marítim i 
Drassanes Reials de Barcelona”.  
 
Primer.- Integrar-se la Diputació de Barcelona en la “Fundació privada Museu 

Marítim i Drassanes Reials de Barcelona”, ateses les finalitats d’interès general 

que constitueixen el seu objectiu, i aprovar els estatuts pels que es regirà la 

Fundació, segons el text que s’acompanya al present dictamen assenyalat com 

a annex número 1. 

 

Segon.- Designar els Srs. Antoni Montseny Domènech, Esteve León Aguilera i 

Joaquim Ponsarnau Cardelús, com a patrons institucionals nats en 

representació de la Diputació de Barcelona, per tal de representar la 

Corporació de manera estable en el sí del Patronat i exercir en el seu nom les 

funcions de patró, tot facultant-los per a atorgar els documents públics o privats 

que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i 

acceptar el càrrec en qualsevol de les formes previstes en l’article 19.1, de la 

Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. 
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Tercer.- Facultar àmpliament la Presidència de la Corporació, per a adoptar les 

disposicions complementàries i oportunes per a la plena efectivitat dels 

precedents acords. 

 
Quart.- Comunicar els precedents acords al Consorci de les Drassanes Reials i 

Museu Marítim de Barcelona i a les persones designades, per al seu 

coneixement i efectes. 

 

El portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana volgué 

puntualitzar, respecte a aquest dictamen, que tot i que donem suport 

formalment no hi ha hagut cap convocatòria, al menys, del nostre representant 

en l’Organisme Autònom, ni per aprovar la liquidació de comptes, ni l’extinció, 

ni res. En tot cas, nosaltres ho fem constar perquè ens sembla que des d’un 

punt de vista procedimental les coses, cal fer-les adequadament encara que 

siguin testimonials. 

 

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

 

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 

5.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2005 que proposa al Ple l'aprovació 
de l’extinció de l’Organisme Autònom Local de la Diputació de Barcelona 
Museu Mas Manolo i la confirmació del dipòsit del Fons Manolo Hugué al 
Museu Thermalia depenent de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’extinció de l’Organisme Autònom Local de la 

Diputació de Barcelona “Museu Mas Manolo”. 
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Segon.- Aprovar inicialment la formalització d’una addenda al conveni de 

dipòsit de 12 d’abril de 1994 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui, segons la minuta que com a annex II s’adjunta a aquest 

dictamen, que tindrà com a objecte:  

a) Confirmar el dipòsit, l’allotjament i l’exhibició pública dels Fons 

Manolo Hugué al Museu Municipal de Caldes de Montbui 

(THERMALIA), d’acord amb l’inventari actualitzat que es detalla a 

l’annex III d’aquest dictamen. 

b) Declarar exhaurits els efectes de la resta de clàusules, en concret les 

referides a l’ajut econòmic no reintegrable de vint milions 

(20.000.000) pessetes que es va fer efectiu en el seu moment a 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui, així com les obligacions d’aquest 

de tenir cura de la vigilància i custòdia de la finca “Mas Manolo” i de 

fer-se càrrec de les despeses que per aquests conceptes es 

poguessin derivar. 

 

Tercer.- Sotmetre aquests acords a informació pública per un termini de trenta 

dies, durant el qual les persones interessades podran presentar les 

al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents. En 

cas de no haver-hi cap al·legació, reclamació o suggeriment, els acords inicials 

esdevindran definitius i produiran efectes a partir del 31 de desembre de 2005. 

 

Quart.- En produir-se l’extinció de l’Organisme Autònom Local “Museu Mas 

Manolo”, la Diputació de Barcelona el succeirà universalment, amb subrogació 

de tots els drets i obligacions de l’Organisme. 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
6.- Dictamen de data 15 de setembre de 2005 que proposa l’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles, 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 Martorelles, en data 29 de juliol 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.- Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària 
· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental 

constituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona. 

 

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i 

la Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva 

signatura. 
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Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord 

amb el que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

 
7.- Donar compte de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament del Pla del 
Penedès, en sessió de data 15 de setembre de 2005, en relació a la 
denúncia del conveni en allò que fa referència a les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa pel subministrament d’aigua i de la Taxa pel servei 
de clavegueram delegades en la Diputació de Barcelona. 
 
Primer.- Reduir les funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel 

subministrament d’aigua i de la Taxa pel servei de clavegueram delegades en 

la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en les 

sessions plenàries municipals de dates 19.06.1988, 15.12.1989, 08.11.1991 i 

28.02.2002. 

 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació que 

sigui necessària per a l’acompliment d’aquest acord. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
Intervenció General 
 

8.- Dictamen de data 11 d’octubre 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 segon 
trimestre de 2005. 
 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General 

respecte del control a posteriori corresponent al 2n trimestre de 2005, efectuat 

sobre els expedients que han estat sotmesos a fiscalització.  

 

El portaveu del grup polític de Convergència i Unió Sr. Ciurana manifestà 

que respecte al punt número 8, nosaltres el que demanaríem és que fessin cas, 

ho demanem una vegada més, que fessin cas de les observacions. És a dir, de 

forma sistemàtica es diu que hi ha fraccionaments de contractes, es diu que hi 

han contractes que comencen a funcionar abans de la seva formalització, 

etcètera. Els hi demanem que si tenen detectats els problemes que hi posin 

remei. Només els demanem això. 

 

Respecte a aquest tema el Sr. Fogué contestà al Sr. Ciurana dient-li que com 

que estic d’acord amb el senyor Ciurana, el que voldria és que acabés de llegir 

les conclusions que diuen: “S’ha detectat en general una considerable 

disminució d’aquests petits defectes formals”: Alguna cosa vol dir, amb aquest 
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mostreig que surt això, que les recomanacions que es van plantejant tenen 

algun efecte.  

 

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

 
9.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2005 que proposa donar compte de 
l’estat d’execució del Pressupost de la Corporació i dels seus organismes 
autònoms del tercer 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 setembre 

d’enguany, segons els estats que s’acompanyen al present dictamen. 

 

En referència a aquest dictamen el portaveu del grup de Convergència i 
Unió Sr. Ciurana volgué recordar que ara som al mes d’octubre i per tant falten 

poc més de dos mesos i escaig per acabar aquest any i estem a un nivell 

d’execució del cinquanta per cent, més o menys. Per tant, ja avisem que intuïm 

que una vegada més hi hauran romanents de Tresoreria molt importants en 

aquesta casa i tornem a demanar que es faci tot el que s’hagi de fer perquè, 

insisteixo, no és normal que una administració arribi al 31 de desembre o a l’1 

de gener dient que hi ha unes quantitats tan importants de romanents de 

Tresoreria.  

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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10.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2005 que proposa aprovar la 
derogació de les Ordenances vigents a l’exercici de 2005 i l’aprovació de 
les que regiran per a l’exercici de 2006 i següents. 
 
Primer.- Derogar amb efectes del 1r de gener de 2006, l’Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincial, vigent a 

l’exercici de 2005 i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i següents, 

l’Ordenança pel concepte esmentat, de conformitat amb allò que disposen els 

articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora 

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

  

Segon.- Derogar, amb efectes del 1r de gener de 2006, l’Ordenança fiscal 

reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats econòmiques 

vigent a l’exercici  de 2005, i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i 

següents l’Ordenança fiscal pel concepte esmentat, de conformitat amb allò 

que disposa l’article 134 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Tercer.- Derogar, amb efectes del 1r de gener de 2006, les Ordenances fiscals 

reguladores de les taxes vigents a l’exercici de 2005 per a la utilització privativa 

o l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la prestació de 

serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència 

d’aquesta Diputació i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i 

següents les Ordenances fiscals pels conceptes esmentats, de conformitat amb 

allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132 , en relació amb els articles del 15 
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al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que a continuació es relacionen:  
 

Taxes dels  Serveis, Oficines i Gerència 

Oficina Tècnica de Turisme 

Servei de Secretaria 

Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

Servei de Logística 

Servei de Patrimoni i Contractació 

Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 

Gerència dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López 

Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir 

Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Servei de Biblioteques 

Oficina de Patrimoni Cultural 

Servei d’Educació 

Servei de Vies Locals 

Oficina Tècnica d’Acció Territorial 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 

 Taxes dels Organismes autònoms 

Organisme autònom Flor de Maig 

Organisme autònom Institut del Teatre 

Organisme autònom Institut d’Edicions 

Organisme de Gestió Tributària 

  
Quart.- Derogar, amb efectes del 1r de gener de 2006, l’Ordenança fiscal 

general de Contribucions Especials vigent a l’exercici de 2005 per la realització 

d’obres públiques o per l’establiment i ampliació de serveis públics de caràcter 
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provincial, i aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i següents 

l’Ordenança fiscal pel concepte esmentat, de conformitat amb allò que 

disposen els articles del 28 al 37 i 133, en relació amb els articles del 15 al 19 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.   

 

Cinquè.- Derogar, amb efectes del 1r de gener de 2006, l’Ordenança general 

reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o la realització 

d’activitats de competència d’aquesta Diputació vigent a l’exercici de 2005, i 

aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i següents l’Ordenança pel 

concepte esmentat, de conformitat amb allò que disposen l’article 49 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles del 41 

al 47 i 148 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 

acords provisionals, així com el text íntegre de les Ordenances, 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 els expedients i presentar les reclamacions que considerin 

oportunes. 

  

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

  

Vuitè.- Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, un 

cop finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions. 
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 Novè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els 

textos íntegres de les Ordenances.  

  

Desè.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

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

l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en 

matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i 

Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els acords definitius i 

els textos íntegres de les Ordenances. 

 

El Sr. Ciurana, en nom del grup de Convergència i Unió posà de manifest 

que votaran favorablement aquestes Ordenances, entre altres coses, per una 

qüestió que, sé que el senyor Fogué dirà que no, però tenim la sensació que 

ens han fet cas. Potser ha coincidit que la nostra opinió ha coincidit amb la 

seva o que la seva opinió ha coincidit amb la nostra, però tinc la sensació que, 

al menys, pel que fa a la disminució del premi de cobrança a l’Organisme de 

Gestió Tributària, que ha passat en alguns casos del 4% al 3,5% i en altres del 

3,5% al 3,25%, ens han fet cas, i com que tenim aquesta il·lusió el que 

demanaria al senyor Fogué és que no ens la desmentís. Com que tenim 

aquesta il·lusió que ens han fet cas als nostres plantejaments és per això que 

votarem favorablement.  

 

El president de l’Àrea de Govern Local, Sr. Fogué responguè al Sr. Ciurana 

dient-li que no desmentiré el que diu, però obriré un parèntesi i diré que, 

evidentment, tots hem col·laborat però vull recordar el compromís d’aquest 

Govern que es va prendre en una sessió plenària que es va donar compte de la 
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liquidació, amb el qual compliríem uns compromisos que al llarg d’aquest any 

hem complert; un d’aquests és aquesta ordenança. 

 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del 

grup de Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del Grup 

Popular. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 3 abstencions. 

 
Servei de Programació 
 
11.- Dictàmens de dates 13 d’octubre de 2005 (11.1, 11.2) i 14 d’octubre 
(11.3) que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005. 
 
11.1.- Modificació 17/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre de l’exercici de 2005. 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 17/2005 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2005, per un import  

total de dos-cents cinquanta cinc mil euros (255.000) € que es tramita 

mitjançant crèdits extraordinaris per un import de 90.000 € i suplements de 

crèdit per un import de 165.000 € finançats amb romanent líquid de tresoreria, 

amb el detall següent: 

 

Crèdits extraordinaris  
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Partides de despeses  
Concepte Descripció Consignació 

actual EUR 
Modificació 

proposada EUR 
Consignació 

resultant EUR 
62501 Mobiliari i estris ---- 90.000,00 90.000,00
 Total 90.000,00 
 

Suplements  

 

Partida de despeses  
Concepte Descripció Consignació 

actual EUR 
Modificació 

proposada EUR 
Consignació 

resultant EUR 
62301 Maquinària, Instal·lacions i 

Utillatge 
200.000,00 165.000,00 365.000,00

 Total 165.000,00 
 

Finançament  
 

870.00 Aplicació de romanent de tresoreria per a finançar crèdits  extraordinaris 

Consignació actual:         --    € 

Modificació proposada: 90.000  €                

Consignació resultant        90.000  €                         

870.01 Aplicació de romanent de tresoreria per a finançar suplements de crèdit 

Consignació actual:  200.000 € 

Modificació proposada:      165.000 € 

Consignació resultant:        365.000 € 

 

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. 
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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 29 vots a favor, 3 

abstencions i 11 vots en contra. 

 
11.2.- Modificació 6/2005 del pressupost de l’Organisme Autònom Flor de 
Maig de 2005. 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 6/2005 del Pressupost de 

l’Organisme Autònom Flor de Maig de l’exercici de 2005, per un import  total de 

dos-cents tres mil nou-cents setze euros amb vuitanta-cinc cèntims  

(203.916,85) €, que es tramita mitjançant crèdits extraordinaris per un import de 

5.000 € i suplements de crèdit per un import de 198.916,85 € finançats amb 

romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent: 

 

Crèdits extraordinaris  
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Partides de despeses  
Concepte Descripció Consignació 

actual EUR 
Modificació 

proposada EUR 
Consignació 

resultant EUR 
45107 Convenis amb universitats.  ---- 5.000,00 5.000,00
 Total 5.000,00 
 

Suplements  

Partida de despeses  
Concepte Descripció Consignació 

actual EUR 
Modificació 

proposada EUR 
Consignació 

resultant EUR 
64000 Inversions de caràcter 

immaterial. Programari 
software 

11.000,00 164.792,00 175.792,00

62300 Maquinària, instal·lacions i 
utillatge. Inversió nova 

12.600,00 28.646,11 41.246,11

62500 Mobiliari i estris. Inversió nova 24.552,04 5.478,74 30.030,78
 Total 198.916,85 
 
Finançament  
 

870.00 Aplicació de romanent de tresoreria per a finançar crèdits  extraordinaris 

 

Consignació actual:  5.000,00  EUR 

Modificació proposada: 5.000,00  EUR                

Consignació resultant      10.000,00  EUR                         

 

870.01 Aplicació de romanent de tresoreria per a finançar suplements de crèdit 

 

Consignació actual:  173.386,16  EUR 

Modificació proposada:      198.916,85  EUR 

Consignació resultant:        372.303,01 EUR 
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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 29 vots a favor, 3 

abstencions i 11 vots en contra. 

 
11.3.- Modificacions de crèdit  núm. 21/2005 

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 21/2005 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 

noranta-nou mil cinc-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-un cèntims 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 29

(6.099.546,81) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part 

integrant d’aquest acord a tots els efectes. 

 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze 

dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 

corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap 

reclamació aquests acords restaran definitivament aprovats. 

 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 

la corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions 

pressupostàries. 
 

Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la 

Delegació d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 

Catalunya i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 
 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular i el vot contrari del grup de 

Convergència i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor, 3 

abstencions i 11 vots en contra. 
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Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 

12.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2005 que proposa l’aprovació de la 
nova estructura orgànica de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, la 
plantilla i la relació de llocs de treball resultants, de conformitat amb 
l’acord aprovat per la seva Junta de Govern en sessió de data 28 de 
setembre de 2005. 
 

Únic.- Aprovar la nova estructura orgànica  de l’Organisme Autònom Institut del 

Teatre, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball resultants, 

d’acord amb el dictamen i annexos corresponents, aprovats per la Junta de 

Govern d’aqueix en sessió de data 28 de setembre de 2005, i que resten 

literalment reproduïts en aquesta resolució.  

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular i del grup de Convergència 

i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14 abstencions. 

 
13.- Dictamen de data 6 d’octubre de 2005 que proposa aprovar la nova 
estructura organitzativa de la Direcció de Serveis de Planificació i 
Recursos Interns, amb efectes 1 de novembre de 2005. 
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Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de la Direcció de Serveis de 

Planificació i Recursos Interns, que resta reflectida a l’organigrama (annex 1), 

de conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen i 

d'acord amb els canvis que es relacionen a l'informe adjunt. 

 

Segon.- Facultar el president de la Corporació per a realitzar els actes 

administratius necessaris per a la implantació d’aquesta modificació 

organitzativa. 

 

Tercer.- Fixar el dia 1 de novembre de 2005, com a data d’efectes d’aquests 

acords. 

 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular i del grup de Convergència 

i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14 abstencions. 

 

14.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2005 que proposa aprovar la 
modificació de la plantilla, 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. 
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Segon.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació 

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

Dictamen i referides als períodes que s’hi detallen. 

 

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

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

l’abstenció dels diputats assistents del Grup Popular i del grup de Convergència 

i Unió. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor i 14 abstencions. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 

Servei de Dinamització del Teixit Productiu Local 
 

15.- Dictamen de data 20 de setembre de 2005 que proposa l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona a la Declaració d’Igualada, adoptada per 
l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) el 8 de juliol de 
2005. 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració 

d’Igualada, que s’adjunta en document annex, adoptada per la XIII Assemblea 

General de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtil Europees, reunida a Igualada el 

8 de juliol de 2005. 

 

Segon.- Notificar aquests acords a l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils 

Europees (ACTE).” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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Oficina Tècnica de Turisme 
 
16.- Dictamen de data 2 de setembre de 2005 que proposa ratificar l’acord 
de modificació inicial dels Estatuts del Consorci per la promoció dels 
municipis del Moianès.  
 
Primer.- Ratificar l'acord del Consell Plenari del Consorci per la promoció dels 

municipis del Moianès, relatiu a l'aprovació inicial de la modificació els Estatuts de 

l'ens, segons el text que s’adjunta al Dictamen. 

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

hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions. 

 

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

consorciades en el sentit d’assumir, en nom i representació de tots ells, la 

publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva. 

 

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

 
17.- Moció que presenten els portaveus dels grups polítics del “Partit dels 
Socialistes per Catalunya”, “Convergència i Unió”, “Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal” i 
“Esquerra Republicana de Catalunya” relativa a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 

“Jordi Labòria Martorell, Portaveu del Grup polític “Partit dels Socialistes per 

Catalunya” (PSC); 
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Jaume Ciurana Llevadot, Portaveu del Grup polític “Convergència i Unió” (CIU); 

 

Josep Pérez Moya, Portaveu del Grup polític “Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal” (ICV-EA-EPM) i 

 

Jaume Oliveras Maristany, Portaveu del Grup polític “Esquerra Republicana de 

Catalunya” (ERC) 

 

Presenten al Ple la següent 

 

MOCIÓ 
 

El Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 30 de setembre de 2005, ha 

aprovat la Proposició de Llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya i es deroga la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de 

desembre, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Després d’aquesta aprovació, 

el projecte d’Estatut inicia la seva tramitació davant les Corts Generals per ser 

aprovat com a Llei orgànica i posteriorment votat en referèndum pel poble de 

Catalunya. 

 

Catalunya està vivint uns moments històrics. El Parlament de Catalunya ha 

aprovat, per una àmplia majoria, un projecte d’Estatut que suposa un gran 

avenç per l’autogovern i el reconeixement nacional de Catalunya. Un Estatut 

que té per objectiu la millora del benestar de totes les persones que viuen i 

treballen a Catalunya. 
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El municipalisme català, representat per la Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), 

és partícip d’aquest moment de la història del nostre país i vol donar suport al 

text estatuari aprovat pel Parlament de Catalunya. 

 

La proposta de reforma de l’Estatut reconeix el paper cabdal del municipis com 

a administració més propera a la ciutadania, reforçant el seu paper institucional, 

garantint més autonomia municipal i incrementant les seves competències. 

 

Per tot l’exposat anteriorment, el Ple acorda: 

 

Primer.- Donar suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple 

del parlament de Catalunya, en sessió de 30 de setembre de 2005, com a 

Proposició de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva 

tramitació. 

 

Segon.- Divulgar i donar a conèixer el projecte d’Estatut a la ciutadania. 

 

Tercer.- Convidar les entitats socials a donar suport a l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. 

 

Quart.- Instar les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i 

el Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria 

del Parlament de Catalunya. 

 

Cinquè.- Traslladar aquesta Moció a la Presidència del parlament de 

Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 36

Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri 

d’Administracions Públiques.” 

 
En arribar a aquest punt de l’ordre del dia, la Presidència puntualitzà que 

juntament amb la Moció s’ha presentat una esmena, per tant, primer el que 

farem serà debatre l’esmena, el posicionament respecte de l’esmena i 

posteriorment l’explicació de la moció i el posicionament sobre la moció. 

 
“ESMENA EN SUBSTITUCIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PER 
L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESTATUT DE CATALUNYA 
 

• “Que l’actual Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

ens ha permès gaudir de les majors quotes de llibertat de la nostra 

història contemporània i la seva vigència ens permet continuar 

aprofundint en l’autogovern i en la millora del finançament de Catalunya. 

 

• Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha d’esdevenir un projecte 

intensament català compromès amb la resta d’Espanya. 

 

• Que l’Estatut ha de reflectir el caràcter plural de Catalunya en els àmbits 

socials, econòmics, culturals i lingüístics, amb plena igualtat de català i 

castellà. 

 

• Cal que es reconegui la llibertat i la capacitat emprenedora de la 

societat, allunyada de qualsevol pretensió d’intervencionisme de 

l’administració, llibertat exercida en tots els àmbits també en l’educació i 

les creences religioses amb ple suport dels poders públics. 
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• La necessitat que qualsevol proposta del nou Estatut reflecteixi, amb 

absoluta intensitat, el règim especial del municipi de Barcelona i el seu 

règim financer i competencial. 

 

• Constatar la necessitat d’abordar la “segona descentralització” de les 

competències del Govern de la Generalitat envers els ens locals per tal 

de millorar els serveis que reben els ciutadans, tot reconeixent el 

caràcter propi i no derivat dels ajuntaments, i un sistema de finançament 

dels ens locals, estable i consolidat, que permeti el finançament de la 

Generalitat i de l’Estat, sense necessitat de tuteles innecessàries. 

Tanmateix, cal que es reconegui l’institucionalització d’un ens 

metropolità mitjançant una llei pròpia per tal d’aportar solucions eficaces 

als problemes d’aquest àmbit.” 

 

A continuació la Presidència donà la paraula a la portaveu del grup Popular 
Sra. Esteller per defensar l’esmena que presenten. En aquest sentit la Sra. 

Esteller manifestà que el seu grup sí que ha presentat una esmena a aquesta 

moció entre d’altres coses perquè no la podem subscriure.  

Nosaltres volem destacar els motius pels quals no ho fem i en aquest sentit ho 

hem materialitzat a través d’aquest text alternatiu amb una sèrie de principis 

bàsics que han sustentat el nostre posicionament respecte a l’Estatut. 

Nosaltres, com a grup, i a més a més ho dic en aquesta Diputació, que ho hem 

posat de manifestat en altres institucions, des del Grup Popular estem a favor 

d’un major autogovern i un major finançament per Catalunya, sense cap mena 

de dubte, però nosaltres entenem que aquest Estatut no és la millor manera de 

fer-ho i discrepem amb el text en tots els seus extrems. En aquest sentit, 

creiem que el text supera el que és la Constitució i que aquest Estatut no és el 
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convenient. Així ho posem de manifest en el primer punt, que l’actual Estatut de 

Catalunya i l’actual Constitució estan plenament vigents, que encara no està 

totalment desenvolupat, que es podia haver millorat l’Estatut, i en aquest sentit, 

des del nostre grup mai no ens hem oposat, però entenem que aquest Estatut 

no era la millor manera de fer-ho i per això fem aquí una defensa del que és la 

pluralitat. Creiem que cal més pluralitat i aquest Estatut no ho recull. Pensem 

que l’Estatut d’Autonomia ha d’esdevenir un projecte intensament català, però 

també compromès amb la resta d’Espanya perquè creiem que tenim un encaix i 

que aquest encaix no s’ha de qüestionar dia a dia, entre altres coses perquè 

això comporta implicar una desestabilització institucional que té conseqüències 

econòmiques i això no és gens convenient, a part que la lleialtat institucional de 

què abans parlàvem aquí, es posa en qüestionament i a més a més les 

conseqüències en tots els ordres del que és el model està compromès i no és 

gens convenient. Per altra banda, també destaquem el que és la llibertat i la 

capacitat emprenedora de la societat. Creiem que aquest Estatut és 

profundament intervencionista, no tan sols en el model social sinó també en el 

model econòmic i per tant destaquem aquí la necessitat que la societat tingui 

més llibertat i creiem que amb els controls que s’inclouen en tot el que és el 

blindatge competencial de l’actual Estatut, això queda en entredit i més limitat i 

després també creiem que necessitàvem un Estatut molt més municipalista, i 

vostè, senyor Corbacho, que és president de la Diputació, ha destacat en més 

d’una ocasió que era necessari un Estatut molt més municipalista i que per tant 

caldria reconèixer amb molta millor claredat quines eren les competències 

municipals i aquest Estatut, nosaltres creiem, no recull aquesta segona 

descentralització tan necessària i tan reclamada per tots en el govern de la 

Generalitat. Tampoc es destaca un bon model de finançament. Ara, els 

ajuntaments tindran un poder derivat de la Generalitat, i jo reconec les seves 
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expressions també en la premsa i en altres àmbits i fòrums interns del seu 

partit, en el que vostè també destaca aquest protagonisme que no està recollit 

en aquest Estatut. Ens sorprèn com pot ser aquest entusiasme en subscriure 

l’Estatut quan és un Estatut que no reconeix aquest municipalisme. No ho dic jo 

només. Fa poc que l’alcalde Clos, fins i tot, també ho va dir, que es reconeix 

que aquest no és un Estatut que ha reflectit el municipalisme amb el pes 

específic que hauria de tenir. Per altra banda, aquests són motius suficients, 

pel nostre grup, per presentar aquesta declaració alternativa, aquesta moció 

alternativa que hem volgut destacar amb aquests principis bàsics pels quals no 

el podem recolzar.  

 

A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup Polític dels 
Socialistes per Catalunya, Sr. Labòria el qual manifestà que el Govern i els 

grups que hem presentat la moció hem estat generosos, si em permet, senyora 

Esteller, en acceptar això com una esmena. És una declaració de principis que, 

fins i tot en alguns d’ells genèricament, podríem estar-hi d’acord; en altres, 

evidentment, no hi estaríem d’acord perquè vostè mateixa ha desenvolupat 

aquesta declaració de principis afegint-hi allò que no ha volgut escriure, que és 

un rebuig a la proposta d’Estatut actual i fins i tot de rebuig, i d’afirmacions que 

no es contenen en absolut en l’Estatut actual, però entenc que això ho 

discutirem, precisament, en la proposta que els quatre grups d’aquesta 

Corporació presentem de recolzament a l’Estatut, que és en el marc on hem de 

discutir si li sembla, aquests temes. Fins i tot, a nivell formal, vostès s’han 

limitat a traslladar, suposo jo, una proposta de declaració que van fer a 

l’Ajuntament de Barcelona perquè aquí ens ha parlat de municipalisme però en 

el text que tinc davant parla només del règim especial del municipi de 

Barcelona i el seu règim  financer i competencial. Els altres municipis no existim 
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en aquesta declaració seva, o només parlen, per exemple, de l’àmbit 

metropolità. Per tant, suposo, no vull prejutjar, però suposo que s’han limitat a 

traslladar una declaració que deurien presentar a l’Ajuntament de Barcelona i 

l’han presentada exactament igual aquí. No voldria, sense substraure la 

possibilitat que ho facin companys del Plenari d’altres grups, entrar més a fons 

perquè substituir una declaració de recolzament, que és la que proposem 

nosaltres, del nou Estatut, per una declaració ambigua que, amb la seva 

explicació, ens ha ensenyat que no era tan ambigua o no pretenia ser tan 

ambigua, no ens assembla la substitució i per tant jo rebutjaria l’esmena 

simplement perquè no és substitutiva de l’acord que proposem nosaltres 

prendre en aquesta Corporació. 

 

A continuació la Presidència donà l’ús de la paraula al portaveu del grup de 
Convergència i Unió,  Sr. Ciurana, el qual adreçant-se a la Sra. Esteller 

manifestà que quan parlava només del poder derivat del món local, o és derivat 

de l’Estat o és derivat del govern de Catalunya? No existeix un poder derivat, 

no derivat del lloc. Vostès opten per què sigui un poder derivat de l’Estat, 

nosaltres, en tot cas, en tot cas optem per què sigui un poder derivat del govern 

de Catalunya; i en segon lloc, hem d’estar molt curts d’arguments, senyora 

Esteller, quan em cita a Joan Clos com a  principi d’autoritat. 

 

Per contestar tant al Sr. Ciurana com al Sr. Labòria, la portaveu del grup del 
Partit Popular, Sra. Esteller va fer ús de la paraula i puntualitzar que el Sr. 

Ciurana amb l’enginy que el caracteritza en ocasions li haig de reconèixer que 

clar, que Joan Clos, en aquest sentit, no és l’única persona que ha fet aquest 

esment, i ho deia com a alcalde de Barcelona que tampoc es destaca, a 

vegades, per parlar clar. En aquest cas, ho va fer, i va dir que aquest Estatut no 
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era municipalista. Respecte al que m’ha comentat el senyor Labòria, haig de 

dir-li dues coses. Hi han punts que sí els vam incorporar, que vam presentar a 

la declaració de l’Ajuntament de Barcelona perquè en aquest sentit mantenim 

una coherència amb aquells arguments pels quals nosaltres estem en contra i, 

de fet, l’únic que defineix són els eixos bàsics del que hauria de ser l’Estatut pel 

Grup Popular, i en aquest sentit aquests arguments són vàlids per l’Ajuntament 

de Barcelona, són vàlids per la Diputació i són vàlids pels altres àmbits, perquè 

com vostè també ha destacat, és una declaració d’eixos bàsics sobre els quals 

s’hauria de sustentar l’Estatut i no és una regulació determinada d’alguns 

àmbits d’actuació, igual que en alguns àmbits també es fa. Dir-li, respecte al 

que vostè ha dit que nosaltres volem que Barcelona sigui la capital de 

Catalunya, que la Carta actual, aprovada al Parlament l’any 99, així ho 

reconeix, però també creiem que l’Estatut, això, ho havia de recollir. Per tant, 

no entenem que al fet de presentar-ho en aquesta Diputació no es podria 

mantenir aquesta capitalitat tan fonamental i que afecta també a la Diputació de 

Barcelona respecte al que és el règim específic de la ciutat. Per això ho hem 

mantingut i, respecte als municipis que no hi consten, vostè, senyor Labòria, 

potser no s’ha llegit l’últim punt, en el qual destaca la diversitat dels ens locals, 

estables, consolidats, amb un finançament garantit. Per tant, dir-li que nosaltres 

hem traslladat aquests eixos bàsics que són tan bons aquí com allà i de fet 

hem modificat aquells àmbits que aquí estaven exclosos. En aquest sentit, 

creiem que aquesta és la base sobre la qual s’ha de sustentar un Estatut, que 

no queda recollida en l’actual i la fórmula que hem considerat més idònia, l’hem 

presentat. 

 

A continuació va fer ús de la paraula la Presidència per adreçar-se a la Sra. 

Esteller dient-li que donat que vostè ha fet una referència a la meva persona, 
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no solament en qualitat de president de la Diputació sinó en algunes 

declaracions, comentar molt breument i telegràficament que jo estic convençut 

que evidentment aquest Estatut d’Autonomia, que s’aprovarà tal qual està o 

amb les modificacions que corresponguin, però espero que aquestes 

modificacions no afectin, fonamentalment, a tot el capítol del tema local, es 

convertirà en l’Estatut municipalista de referència de tot l’Estat Espanyol; i li 

donaré tres o quatre dades simplement per confirmar-lo.  

Primera; Es reconeix, per primera vegada en una norma de rang com és un 

estatut d’autonomia, que qualsevol legislació que faci el Parlament de 

Catalunya, que imposi una obligació als ajuntaments una nova competència, 

aquesta no entrarà en vigor si prèviament no s’ha fet la transferència 

econòmica pertinent per cobrir el cost real i efectiu de la prestació d’aquell 

servei que se l’imposa. No hi ha cap norma de rang jurídic en aquest nivell, a 

nivell de l’Estat Espanyol, que vagi en aquesta direcció.  

Segona: Es diu en l’Estatut d’Autonomia la obligatorietat que tindrà el Govern 

de la Generalitat de Catalunya, de la constitució d’un fons de cooperació 

incondicionat, que es nodrirà dels fons propis de la Generalitat de Catalunya. 

Avui en dia, aquest fons és un fons, més que incondicionat, de transferència, 

per tant, no serveix. El fons incondicionat, actualment, de la Generalitat de 

Catalunya, representa el 0.60% del seu pressupost.  

Tercera: Hi ha un llistat de competències clares, molt clares, dels ajuntaments.  

Quarta: Es constituirà, per llei del Parlament de Catalunya, el Consell 

d’Alcaldes, Consell d’Alcaldes que haurà de ser escoltat davant de qualsevol 

llei que afecti els municipis. Per exemple, l’actual llei, en aquest moment, que 

s’està discutint sobre el tema de l’habitatge, si tinguéssim l’Estatut d’Autonomia 

no podria anar al Parlament de Catalunya sense prèviament escoltar el Consell 

d’Alcaldes perquè això té un efecte directe, per posar aquest exemple 
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d’aquesta llei perquè és l’última presentada, té un efecte directe sobre el 

municipalisme, i, per tant jo crec que, en aquest sentit, hi ha hagut la sensibilitat 

municipalista en la ponència que ha redactat la proposta d’Estatut i espero que 

aquesta sensibilitat municipalista continuï en el Congrés dels Diputats. Per tant, 

jo estic convençut, senyora Esteller, que si realment al PP el que li preocupa és 

la falta de municipalisme de l’Estatut d’Autonomia, després que vostè faci una 

lectura acurada i en profunditat d’aquest apartat, immediatament trucarà al 

senyor Mariano Rajoy per convèncer-lo que ha de canviar la seva posició i ha 

d’aprovar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, si aquest realment és el tema de 

fons que li preocupa.  

 

Per contestar al Sr. President, la portaveu del grup Popular Sra. Esteller 
sol·licità la paraula i manifestà que és un dels punts, dins de l’Estatut, que ens 

preocupa molt, perquè vostè ha destacat uns àmbits on potser desconeixem si 

s’ha millorat o no, perquè vostè sap molt bé que tot això queda condicionat al 

finançament municipal que no queda aclarit, sinó que l’únic que queda aclarit 

és que la Generalitat ho recaptarà tot i després ja distribuirà, però desconeixem 

també en quins termes, perquè vostès no han tingut suficient força a l’hora de 

fer valer les seves pretensions, i això queda aquí recollit. El que passa és que 

vostè sempre ho emmascara tot amb tres o quatre exemples d’aquests que no 

tenen una enorme transcendència com era reconèixer la segona 

descentralització, amb una definició clara de tots els àmbits competencials que 

han d’assumir els ajuntaments; i vostès, això, ho han dit públicament, està 

recollit en els mitjans, i, en canvi, en aquest sentit hi ha una gran diferència 

entre allò que vostès demanaven i allò que ha estat recollit en l’Estatut. I això 

és una evidència, és una realitat. L’únic que sabem és que ara la Generalitat 

recaptarà els impostos i després distribuirà; i bé, sí, senyor Ciurana, en 
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ocasions, a vegades tenir la capacitat de tenir impostos directament recaptats 

de l’Estat també és molt convenient, i de fet en alguns municipis això ja es fa, i 

per què no? I per què ara hem d’esperar que la Generalitat els cobri i després 

els reparteixi? Amb quins criteris ho farà? Per tant, jo penso que en aquest 

sentit no s’ha avançat, que s’ha perdut una bona oportunitat a l’hora d’avançar 

cap al municipalisme i si vostè, senyor Corbacho, amb aquestes tres o quatre 

coses que m’ha comentat està content, doncs llavors no comprenc el perquè 

del seu entusiasme. 

 

El Sr. President contestà a la Sra. Esteller dient-li que sense ànim de continuar 

la polèmica, simplement li donaré una precisió per què vostè prengui nota. Hi 

ha un article en l’Estatut d’Autonomia que diu que qualsevol modificació que 

tingui efectes econòmics sobre els ajuntaments, en cap cas significarà 

disminució dels ingressos dels pressupostos de l’exercici anterior. Què vol dir 

això? Que no volem un IAE que desaparegui sense prèviament compensar els 

ajuntaments respecte del que havia estat la liquidació del seu pressupost de 

l’any anterior. Això figura en un article, però no vull entrar en la polèmica 

perquè jo crec que el fons del tema no és aquest, però en qualsevol cas per 

què quedi clar que lògicament, per què no em faci fer, a mi, mala consciència 

que les coses que hem defensat no per mèrit nostre si no per sensibilitat dels 

que han tingut la responsabilitat de plasmar-lo en l’articulat, ho hagin fet. En 

qualsevol cas, gràcies per la seva defensa del municipalisme. Benvinguda al 

club. 

 

Per finalitzar la portaveu del grup del Partit Popular, Sra. Esteller contestà a 

la Presidència que des del Grup Popular fa molts anys que estem a favor del 

municipalisme i no sé si vostè recordarà el projecte nostre de la segona 
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descentralització, que hem apostat sempre per aquest municipalisme, però 

també a més el que s’ha de garantir és aquesta dotació financera suficient per 

poder exercir les competències amb eficàcia i eficiència i és el que crec que en 

aquest Estatut no queda recollit 

 
Finalitzat el debat sobre l’esmena, la Presidència anuncià que aquesta quedà 

rebutjada per votació en contra de tots els grups polítics excepció feta, 

lògicament, del que la representa que és el PP 

Tot seguit la Presidència donà la paraula als portaveus dels diferents grups 

polítics que integren la Diputació per explicar el seu vot respecte de la Moció 

que presenten 

 
En primer lloc va fer ús de la paraula el vice-president tercer i portaveu del 
grup d’Esquerra Republicana, Sr. Oliveras. En relació a l’esmena manifestà 

que sortosament, aquest projecte de segona descentralització s’ha quedat en 

projecte, ho diu la senyora Esteller, i després que evidentment en aquesta 

esmena que han presentat s’han equivocat de Corporació, que això ja ho ha 

esmentat el senyor Labòria, i també podíem haver fet un esforç d’actualització 

d’aquesta moció i podíem haver incorporat això, aquest foment de la poligàmia, 

que avui surt en els mitjans de comunicació, que una de les altres crítiques que 

el PP sembla que hagi tret ara com un dels temes importants en aquest procés 

de reforma de l’Estatut. Si no ho sap, adreci’s a la Fundació FAES que 

presideix el senyor Aznar. Dir només pel que fa referència a aquesta moció, 

que és molt important que aquesta Corporació, que la Diputació de Barcelona 

se sumi al que estan fent la totalitat dels ajuntaments de Catalunya, de donar 

suport des del món local a aquest Estatut que va ser aprovat pel Parlament de 

Catalunya. Aquest suport al món local és molt important per què es produeixi 
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una implicació de la societat catalana, de les entitats, del conjunt de la societat 

en la defensa del projecte que s’ha aprovat en el Parlament de Catalunya i, per 

tant, per mantenir una postura d’unitat en el Congrés dels Diputats i a les Corts 

Espanyoles i defensar els continguts de l’Estatut aprovat pel Parlament.  

És important que hi hagi una mobilització dels ajuntaments i també de la 

societat civil catalana enfront de totes aquestes campanyes basades en la 

intolerància, la mentida i la catalonofòbia que s’estan duent a terme en 

aquestes darreres setmanes. Jo crec que la proposta de canvi de nou Estatut, i 

no entrarem en els continguts importants que hi ha en aquesta proposta perquè 

ja són de sobres coneguts, introdueix un canvi de model important de 

Catalunya en la resta de l’Estat basat en la bilateralitat en temes tan importants 

com son les competències (el model de competències, evidentment, que 

proposa aquest Estatut) i també un nou model de finançament. Pel que fa 

referència al món local, abans el President ha esmentat els aspectes 

importants que, si vostès llegeixen l’Estatut, veuran que estan ben recollits. Per 

primera vegada hi ha un reconeixement institucional dels ajuntaments en 

l’Estatut (en l’Estatut del 79 els ajuntaments no existien), i per tant això és un 

pas important basat, també, evidentment en els principis de la subsidiaritat i 

l’autonomia local, i la suficiència financera dels ajuntaments.  

Es detallen aquestes competències que han de tenir els ajuntaments i al mateix 

temps el Parlament de Catalunya haurà d’aprovar una Llei d’Hisenda Local. 

Sembla que són tres fites molt importants i jo crec que això és un valor 

important, i aquesta unitat, que ha de veure reflectida també el dia dos de 

novembre a les Corts Espanyoles, hem de mantenir per què aquest procés tan 

important pel nostre poble es pugui dur a terme, per tal de poder continuar 

treballant per la construcció nacional i per què el nostre país pugui assolir, 

doncs, més sobirania nacional, més sobirania política en un procés, 
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evidentment, per alguns dels que defensem aquest nou Estatut no acaba aquí 

sinó que va molt més enllà del que seria aquest Estatut, però crec que és 

important remarcar-ho i que, evidentment, els ajuntaments, en tot aquest 

procés, també seran beneficiaris d’aquest paper institucional que tindran amb el 

nou Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

 

En el seu torn va fer ús de la paraula la portaveu del grup Popular Sra. 
Esteller. El nostre grup votarà en contra d’aquesta moció pels arguments 

expressats en la defensa de l’esmena, començà dient. Jo només volia 

comentar-li, al senyor Oliveres, que quan ha de defensar el seu posicionament, 

bastant feina té a l’hora de fer-ho amb els extrems que ha de fer-ho i li 

demanaria que no interpretés àmbits d’actuació del PP i de qüestions que 

surten a la premsa, perquè crec que actualment, en aquest sentit i sobre 

aquests temes de campanyes que es veuen sempre, l’únic que es fa, senyor 

Oliveres, és reaccionar i l’únic que es fa és marcar un posicionament respecte 

al text estatutari. Vostès ho fan en un àmbit i uns altres ho fan en l’altre, i el fet 

de dir que nosaltres ho fem en un sentit, i és que, simplement, el problema, 

l’han generat vostès amb aquest Estatut, i després el que es fa és resoldre i 

marcar un posicionament d’unes conseqüències que pot implicar aquest 

Estatut. I és en aquest sentit que li demanaria que fos molt més curós amb les 

seves expressions, i per altra banda, en relació a uns punts que vostè ha 

destacat i que també es destaquen en l’ Estatut, el model, la bilateralitat, les 

competències, el finançament, jo em preocuparia de saber com quedarà tot 

això perquè, segons l’informe que ha encarregat el govern de l’Estat a aquesta 

comissió d’experts, que sembla que ara és la que ha d’assessorar el govern, en 

comptes dels òrgans que ja estan amb aquesta finalitat constituïts a l’Estat, 
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sembla ser que diu que, que tot això s’ha de tocar, per tal que sigui 

constitucional i pugui ser viable.  

 

A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup d’Iniciativa-
Verds Sr. Pérez Moya. . La portaveu del Partit Popular, començà dient, acaba 

de plantejar que tenim un problema al país perquè ens l’hem inventat nosaltres, 

perquè l’acabem de generar les forces polítiques que som demòcrates, 

catalanistes i progressistes, i que en aquest sentit defensem una realitat, un 

present i un futur per a la Catalunya del segle XXI molt diferent, o bastant 

diferent, a la Catalunya que va donar origen a l’Estatut d’Autonomia de l’any 79. 

Nosaltres no hem generat el problema. Exercim un dret com a demòcrates, 

reconegut a la Constitució Espanyola (que per cert no tothom que avui es diu 

demòcrata la va votar i la va defensar) que diu que els Estatuts d’Autonomia es 

poden modificar, i això és el que ha fet el Parlament de Catalunya, modificar 

l’Estatut d’Autonomia existent, de l’any 79, per col·locar-lo a la nova realitat. 

Una realitat que ve emmarcada per temes com la immigració, les polítiques de 

gènere, els nous drets mediambientals, les noves tecnologies, l’existència 

mateixa de la Unió Europea (per cert, quan vam aprovar l’Estatut d’Autonomia 

Espanya no formava part ni del Mercado Común). Per tant, moltes coses han 

passat i han canviat en aquest país, però ara, a més, li donaré una altra dada 

(des del meu punt de vista molt important, molt rellevant) que justifica la 

necessitat d’adequar el nou Estatut a les noves realitats. Avui, més del 60% de 

la població adulta catalana ni va votar la Constitució ni va votar l’Estatut, i per 

tant també tenen dret a dir el que pensen i el que volen del seu país davant les 

noves realitats econòmiques, socials i polítiques, i tenen dret a plantejar canvis 

i modificacions substancials en l’actual Estatut d’Autonomia. 
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El projecte d’Estatut s’emmarca dintre del caràcter plurinacional reconegut a la 

Constitució. És mentida el que vostès diuen arreu, amb aquesta voluntat de 

convertir en confrontació entre Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol, és 

mentida que l’Estatut proposi la independència de Catalunya, la separació de 

Catalunya de l’Estat Espanyol, ans al contrari. Nosaltres volem que l’Estatut 

sigui un element normatiu clar i definitiu, o molt important, de l’encaix i de la 

participació de Catalunya a l’Estat Espanyol. És més, la Constitució (vostès que 

parlen tant de la Constitució i no tinc tan clar que la defensin amb aquest 

esperit que va ser redactat l’any 79), la Constitució, a l’article 2 “reconoce i 

garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran”. 

M’he saltat el de “región” perquè dono per suposat que vostès no consideren a 

Catalunya una regió. De la mateixa manera que les Corts Valencianes 

defineixen en el seu projecte d’Estatut el Regne de València, en el seu àmbit 

territorial el Reino de Valencia, el Parlament català, amb el suport del 90% dels 

seus diputats i per tant del que representen dels ciutadans i ciutadanes de 

Catalunya, defineixen en l’Estatut que Catalunya és una nació, el mateix dret 

que les Corts Valencianes diuen “el Reino de Valencia”, amb el mateix dret. I si 

a València és constitucional aquesta definició, a Catalunya també és 

constitucional la definició de Catalunya com a nació, entre altres coses, perquè 

l’article 1, apartat 2 de l’Estatut d’Autonomia deixa molt clar que Catalunya es 

configura com a Comunitat Autònoma d’acord amb la Constitució i el mateix 

Estatut. Per tant, posem rigor, posem gel als debats passionals i tenim 

l’obligació, al menys, això que alguns afins a vostès diuen “casta política 

catalana”, tenim l’obligació de posar tranquil·litat i el màxim de rigor en les 

expressions i en el debat.  
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La Constitució, en l’article 147.2, apartat A (“la denominación de la Comunidad 

que mejor corresponda”) fa referència a la definició que pot adquirir cada 

Comunitat (València com a Reino, Catalunya com a nació) diu “la que mejor 

corresponda a su identidad histórica. Algú pot discutir que el president 

Tarradellas va acabar sent el president de la Generalitat de Catalunya amb el 

govern de la UCD com a reconeixement de la realitat de la Generalitat de 

Catalunya, realitat democràtica trencada per un cop d’Estat, en l’any 36? Per 

tant, si en l’any 79-80 es reconeix la pervivència històrica de la Generalitat de 

Catalunya (per cert, que va continuar existint des del 36 fins a la tornada de 

Tarradellas, en l’exili, sense que deixés d’existir mai aquesta institució catalana) 

permeti’m que utilitzi això com un petit referent històric que crec que justifica 

plenament el posicionament dels polítics de Catalunya i de la immensa majoria 

de la població catalana. He volgut insistir en aquestes referències perquè crec 

que és una mica el moll de l’os de tota aquesta bronca que esteu intentant fer 

des del Partit Popular respecte a l’enfrontament de Catalunya i Espanya, cosa 

que no existeix. L’Estatut és molt ric en moltes qüestions. 

Molt puntualment, vull fer referència, a dues coses que per nosaltres com IC-V, 

són importants. Un seria el tema de la llengua, i crec que està en el marc 

mateix de la Constitució.  

La Constitució Espanyola, en l’article 3, a part de parlar del castellà, diu “las 

demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CC.AA de 

acuerdo con sus Estatutos”. L’apartat 3 “modalidades lingüísticas que serán 

objeto de especial respeto y protección”. I això és el que fa l’Estatut, situar el 

català com a llengua estrictament oficial, a utilitzar per tots els homes i dones 

que viuen i treballen a Catalunya i es refereixin o marquin relacions amb 

l’Administració, tota l’Administració. Si un ciutadà es dirigeix a una 

l’Administració i vol que se li parli en català, amb quina autoritat legal pot dir 
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que no li parla en català? Amb quina? Això no és constitucional, permeti’m, és 

la meva interpretació, també de la constitució.  

En relació al tema del finançament, Catalunya necessita més recursos, i això és 

indiscutible; vostè ho ha dit. Catalunya necessita més i millors serveis públics, 

això ho compartirem tots, més i millors polítiques socials, però sense recursos, 

com es pot fer això? Avui hi han realitats a Catalunya que s’han de fer front 

amb més finançament, i la proposta d’Estatut el que planteja és unes regles del 

joc, per nosaltres estan dintre del marc constitucional, que pretén el reequilibri 

territorial i social de Catalunya (a Catalunya també tenim realitats que hem 

d’afrontar, necessitat d’infraestruc-tures de les que hem de dotar-nos). Per tant, 

volem un autofinançament més gran, un finançament més gran que ens 

permeti fer front a això. I vull acabar el tema del finançament amb la “coletilla”, 

amb el desacord explícit, amb una “coletilla” que a Catalunya el que es vol és 

quedar-se tots els tributs per després no donar res.  

Primer, que no és així, i segon, fins i tot la pretensió de recaptar tots els tributs 

de l’Estat és perfectament constitucional. Article 151. 1 apartat A: Els tributs 

podran ser cedits totalment o parcial a les CC.AA, totalment o parcial. Per tant, 

fem la interpretació del total, i crec que això no és trencar ni plantejar elements 

d’insolidaritat; al contrari, no esmentaré coses que ja han sortit en els diaris. 

S’ha debatut del que s’aporta, del que no s’aporta i, al menys, sí reconèixer que 

Catalunya és una de les quatre CC.AA que aporta més del que rep en el 

conjunt de l’Estat Espanyol. La resta, res de res. Al revés, reben molt més del 

que recapten perquè han hagut unes realitats durant aquests vint-i-cinc anys 

que, faltaria més, que no es potenciés la inversió en altres CC.AA perquè ho 

necessitaven. Clar que sí, i en allò que necessitin s’ha de continuar contribuint. 

El que nosaltres plantegem, un marc de relacions, en el finançament, diferent, i 

això em sembla de sentit comú.  
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Es pot estar en desacord, s’ha de debatre políticament, el que no es pot fer és 

anar a la guerra civil com plantegen vostès. Acabaré dient que els demòcrates 

que ens considerem catalanistes, nacionalistes i progressistes, volem fer front a 

aquesta bronca que estan impulsant des del PP amb tranquil·litat i amb el 

màxim rigor en la utilització d’expressions i de continguts.  

No parlem nosaltres de “balcanización” d’Espanya, expressió que a mi em 

preocupa molt perquè en el llenguatge popular i quotidià vol dir guerra civil a 

Espanya. Això ho han dit vostès, el PP, i és lamentable que un partit polític que 

té deu milions de vots vulgui utilitzar, partidista i electoralment, aquests deu 

milions de vots per fer confrontació entre catalans i la resta de l’Estat, i no li 

càpiga cap dubte que nosaltres som dels convençuts que l’Estatut es discutirà 

a Madrid, es negociarà a Madrid, es polirà allò que permeti el més ampli 

consens, sense renunciar als principis bàsics que estructuren la proposta 

d’Estatut sortida del Parlament el mes de setembre. 

 

Tot seguit sol·licità la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió 
Sr. Ciurana per explicitar el perquè del suport a aquesta moció. Nosaltres, 

començà dient, considerem que aquesta moció de suport a l’Estatut reflecteix el 

necessari suport que una Llei fonamental com aquesta ha tenir per part del 

món local a Catalunya, i també d’aquesta Corporació.  

L’Estatut significa un pas endavant, un reflex de les legítimes aspiracions 

nacionals del poble de Catalunya a autogovernar-se, que lògicament no 

culmina la nostra ambició, però en tot cas és un pas endavant, i només 

explicitar dues o tres coses. Primer: el missatge que crec hem fer arribar a 

tothom, també als nostres corresponents partits i grups parlamentaris, és que la 

unitat que s’ha aconseguit al Parlament de Catalunya, la unitat que ha 

aconseguit el municipalisme català, sigui traslladat també, aquesta unitat, a 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 53

l’hora de defensar amb fermesa a Madrid el text aprovat pel Parlament de 

Catalunya. No s’entendrien ni ajustaments, ni correccions, ni poliments que 

anessin en contra del que és essencial del text que va aprovar, com a reflex de 

la seva sobirania, el Parlament de Catalunya.  

Segon: Espanya ha d’entendre que l’Estatut que es presenta és la solució 

catalana al que ells en diuen “el problema catalán”. Si no s’accepta aquesta 

solució, no tinguin cap dubte que el problema persistirà, i Espanya, això, ho 

entendrà. L’Estatut és la solució catalana al “problema catalán”. I per acabar, 

nosaltres creiem que per a aquest tràmit, aquest moment, trascendental si em 

permeten, de la història del país en què estem, seria necessari que a Catalunya 

hi hagués un govern fort, cohesionat i amb capacitat de lideratge, i ens 

preocupa que això no estigui precisament en el seu millor moment. Nosaltres, 

col·lectivament, no ens hem de deixar impressionar ni per campanyes, ni per 

ningú. No ens hem de deixar impressionar pel Banc d’Espanya, per l’Exèrcit, 

pels bisbes, pel PP, ni per les campanyes. Catalunya té dret, com a poble, com 

a nació a defensar i a fixar quins són el seu grau de relació, de dependència, 

d’independència amb altres entitats administratives properes, i aquest dret no el 

pot treure ningú. El que nosaltres hem de fer, en aquest moment de la història, 

és tenir la fortalesa, el coratge i la dignitat de defensar-lo amb totes les nostres 

forces.  

 

En nom del grup dels Socialistes el seu portaveu Sr. Labòria manifestà que 
la Moció és molt clara, molt concreta i surt d’on surt d’una proposta que ens fa 

pràcticament tot el municipalisme català. És a dir, l’Associació i la Federació 

Catalana de Municipis, que recull pràcticament tots els municipis de Catalunya, 

i que per tant té aquest valor, té el valor de donar un recolzament a una decisió 
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presa pel Parlament de Catalunya, també d’una forma àmpliament majoritària, 

de prop del 90% dels seus parlamentaris.  

És molt important que, en aquest cas, la Federació i les associacions hagin 

plantejat en el món local, els municipis, i nosaltres com a Diputació, també 

administració clarament vinculada al món local (per cert, vull aprofitar per fer 

constar públicament l’excusa que m’ha dit que digués el president Bustos com 

a President de la Federació, que li era materialment impossible estar aquí 

perquè tenia un compromís, i lamentava, em deia personalment: “Digues-ho, 

perquè lamento no poder votar la Moció que nosaltres hem proposat”  

Simplement m’agradaria que constés en acta aquesta d’absència). Per tant, 

aquesta proposta ens diu clarament que nosaltres recolzem aquest Estatut com 

ha sortit del Parlament; el recolzem perquè pensem que respon a les 

necessitats de Catalunya, (les emergents i les futures fins i tot); o sigui, té 

vocació de futur com a instrument, però també respon clarament a les 

necessitats i reforça el municipalisme a Catalunya. Per tant, en aquest sentit el 

recolzament a la moció és molt clara, molt concreta i molt precisa. Jo només 

vull dir, per no entrar en discussions de valoracions de situacions conjunturals 

que voldria deixar una nota d’esperança que segur que aquest Estatut sortirà 

endavant, entre altres coses, perquè la situació que ara tenim de capacitat, en 

el conjunt d’Espanya, d’un president sensible al canvi estatutari, del canvi de 

model en el conjunt d’Espanya i d’un partit capaç de rebre i de saber aprovar 

això, que és un partit majoritari en aquests moments en el Parlament espanyol, 

segur que es una circumstància que a tots ens ajudarà a veure-la amb valors 

positius i no posar-la en crisi perquè, si no, el futur seria molt més negre. Per 

tant, l’esperança és molt en positiu i estic segur que reeixirà endavant aquest 

Estatut en benefici de tots. 
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A continuació sol·licità la paraula la portaveu del grup Popular Sra. Esteller 
per al·lusions, ja que, manifestà, el senyor Pérez Moya, a l’únic que s’ha 

dedicat al llarg de tota la seva intervenció és de fer una interpelació al Grup 

Popular i per tant penso que per al·lusions tinc dret a defensar o, com a mínim, 

a argumentar o contraargumentar el que diu.  

Vostès parlen de demòcrates quan vostès no accepten ni toleren cap 

discrepància respecte al seu text. Vostès tenen el dret a defensar el seu model, 

nosaltres tenim evidentment el dret a defensar el nostre, i llavors el que vostè 

demostra en la seva intervenció és una intolerància. No li puc tolerar que vostè 

digui que el PP ha mentit, aquí l’únic que ha parlat d’independència és ERC 

quan ha dit que aquest Estatut era un pas cap a la independència, no hem dit 

nosaltres això, i l’únic que ha parlat de guerra civil és el conseller d’ERC el 

senyor Huguet.  

Em sembla que ho confon tot, dir-li que per part del Grup Popular l’únic que 

demanem és defensar el nostre model d’Estatut. Que actualment ha 

evolucionat i és necessari el canvi?  

 

En aquest moment la Presidència va fer ús de la paraula per adreçar-se a la 

Sra. Esteller dient-li que això ja ho ha dit dues vegades, i que donava per 

acabat el torn d’intervencions.  

 
Aquesta Moció va ser aprovada per majoria absoluta, amb els vots favorables 

dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

d’Iniciativa per Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del 

grup de Convergència i Unió, el vot contrari dels diputats assistents del Grup 

Popular i  l’abstenció de tres diputats en motiu de l’absència en la sala en el 
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moment de la votació. El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor, 3 vots 

contraris i 3 abstencions. 

 
El president aixecà la sessió a les 13 hores i 15 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 537183 al 

537210. 

 

Barcelona, 26 de gener de 2006 

 

 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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