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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA 
 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2005 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 24 de novembre 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, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael Cañedo Torrubiano, Núria 

Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana 

Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, Fèlix Domingo 

Chico Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, Margarita Dordella 

Cirera, M. Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Antonio Pedro Fogué Moya, 

Eugeni Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García Lores, Montserrat 

Gibert Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria Martorell, Josep Mayoral Antigas, 

Angel Faustino Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, 

Virginia Muré Àvalos, Manel Olivés Juanola, Josep Pérez Moya, Joan Puigdollers 

Fargas, Joan Recasens Guinot, Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros Casas, 

Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas 

Yus, Eduard Tortajada Molina i Jaume Vives Sobrino. 

 

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

 

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

Garrido, Francesc López Guardiola, José Vicente Muñoz Gómez, Rafael Roig Milà i 

Ignasi Valls Vilaró i  l’interventor general, Josep Rodrigo Molí. 
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Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 27 

d’octubre de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents 

següents:  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

SECRETARIA 
 

1.- Decret a ratificar de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 26 
d’octubre de 2005, que resol nomenar al Sr. Marc Rius Pinies, vocal del Consell 
d’Administració de l’entitat pública empresarial XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 
(XAL), en substitució de l’Ilm. Sr. Ramon Alvarez Martinez. 
 

Primer.- Nomenar el Sr. Marc Rius Pinies com a vocal del Consell d’Administració de 

l’entitat pública empresarial XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL), en substitució de 

l’Ilm. Sr. Ramon Alvarez Martinez 

 

Segon.- Nomenar l’Ilm. Sr. Josep Pérez Moya, vocal dels Consell d’administració de 

l’entitat, com a Vicepresident de l’entitat publica empresarial XARXA AUDIOVISUAL 

LOCAL (XAL), en substitució de l’Ilm. Sr. Ramon Alvarez Martinez 

 

Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple, previ informe de la Junta de 

Govern, als efectes de ratificació en allò que fa referència al nomenament del vocal del 

Consell d’Administració de l’entitat.” 

 

Aquest decret a ratificar 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 41 vots a favor i 5 abstencions. 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 3

2.- Dictamen de data 3 de novembre de 2005 que proposa ratificar la modificació 
dels estatuts del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya de resultes de la 
incorporació de l’Institut Català de les Indústries Culturals. 
 
Únic.- Ratificar l’acord del Consell General del Consorci del Mercat Audiovisual de 

Catalunya, de data 17 d’octubre de 2005, de modificació dels seus estatuts i 

d’aprovació d’un nou text refós, de resultes de la incorporació al dit Consorci de 

l’Institut Català de les Indústries Culturals.” 

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

 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
3.- Decret de data 9 de novembre de 2005 que proposa la designació del Sr. 
Josep Altayó Morral com a membre de la Junta de Govern de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre en substitució de l’Ilm. Sr. Àngel Merino Benito.  
 
Primer.- Deixar sense efecte la designació de l’Ilm. Sr. Àngel Merino Benito com a 

membre vocal de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre. 

 

Segon.- Designar el Sr. Josep Altayó Morral com a membre vocal de la Junta de 

Govern de l’Institut del Teatre, en substitució del Sr. Merino. Conseqüentment, el Sr. 

Altayó també serà membre del Consell General d’aquest Organisme, d’acord amb el 

que preveu l’article 8 dels seus Estatuts (BOP núm. 192, 11-8-2004). 

 

Tercer.- Donar compte a la propera sessió del Ple de la Diputació de Barcelona als 

efectes de la seva ratificació. 

 

I el Ple, restà assabentat. 
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 

4.- Dictamen de data 4 de novembre de 2005 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, 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 L’Ametlla del 

Vallès, en data 28 de setembre de 2005, a favor de la Diputació de Barcelona de les 

funcions de gestió i recaptació dels ingressos derivats de l’exercici de l’execució 

subsidiària, en els termes que a continuació s’especifiquen: 

· 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. 

 

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

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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5.- Dictamen de data 24 d’octubre de 2005 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 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 Lliçà d’Amunt, en 

data 29 de setembre de 2005, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 

s’especifiquen: 

 
I.- Taxa d’escombraries 
· Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions 

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris 

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe 

· 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 

 

II.- Taxa per la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals 
· 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 
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 

aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

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

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

 

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

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

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

 

6.- Dictamen de data 4 de novembre de 2005 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, 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 Vallromanes, en 

data 6 d’octubre de 2005, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 

gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 

s’especifiquen: 

 

I.- Taxa per l’ocupació de via pública 
 

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

· Recaptació dels deutes, en període executiu 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Liquidació d’interessos de demora 
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· Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

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

 

II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
· Recaptació dels deutes, en període executiu 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Liquidació d’interessos de demora 

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

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

 

III.- Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics 
· Recaptació dels deutes, en període executiu 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Liquidació d’interessos de demora 

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

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

 

IV.- Contribucions especials (voluntària i executiva) 
· Pràctica de notificacions de les liquidacions 

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· 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 
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V.- Sancions diverses imposades per l’Ajuntament en l’exercici de la seva 
facultat sancionadora 
· Recaptació dels deutes, en període executiu 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Liquidació d’interessos de demora 

· 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. 

 

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

en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 

preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

 
ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
Servei de Programació 
 
7.- Dictàmens de dates 14 de novembre de 2005 (7.1) i 7 de novembre de 2005 
(7.2) que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost 
General de la Diputació per a l’exercici de 2005. 
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7.1 Modificacions de crèdit  núm. 24/2005 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 24/2005 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2005, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 

transferències de crèdit, per un import total de dos milions quatre-cents noranta-quatre 

mil quatre-cents seixanta-nou euros amb set cèntims (2.494.469,07) EUR, amb el 

detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 

els efectes. 

 

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

hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 

el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 

aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 

definitivament aprovats. 

 

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

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

 

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

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

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 

amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

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

Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció dels diputats 

assistents del Grup Popular i el vot contrari del grup de Convergència i Unió. El resultat 

definitiu va ser de 29 vots a favor, 5 abstencions i 12 vots en contra. 
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7.2.- Modificació 5/2005 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici de 2005 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2005 del Pressupost de 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2005, 

per un import d’un milió quatre-cents deu mil euros (1.410.000) €, que es tramita 

mitjançant crèdits extraordinaris per 80.000 € i per suplements de crèdit per 1.330.000 

€ finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent: 

 

Crèdit extraordinari 

 

Partida de despeses  

 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

EUR 

Consignació 
resultant EUR 

20600 Lloguer d’equips per a la 
informació 

---- 80.000,00 80.000,00

 Total  80,000,00  
 

Finançament (Ingressos) 

 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

EUR 

Consignació 
resultant EUR 

87000 Aplicació de romanent 
de tresoreria per 
finançar crèdits 
extraordinaris  

860.116,57 80.000,00 940.116,57

 Total  80.000,00  
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Suplements de crèdit 

 

Partida de despeses  

 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

EUR 

Consignació 
resultant EUR 

21200 Manteniment d’edificis 324.453,97 467.000,00 791.453,97
22201 Comunicacions postals 3.100.000,00 610.000,00 3.710.000,00
22300 Transports 36.890,00 12.000,00 48.890,00
22603 Despeses jurídiques 105.000,00 45.000,00 150.000,00
22609 Despeses diverses 32.000,00 18.000,00 50.000,00
22701 Seguretat 36.000,00 6.000,00 42.000,00
22702 Valoracions i peritatges 30.000,00 10.000,00 40.000,00
22706 Estudis i treballs tècnics 338.839,05 34.000,00 372.839,05
62500 Mobiliari 252.352,56 12.000,00 264.352,56
64000 Adquisició software 132.000,00 116.000,00 248.000,00
 Total  1.330.000,00  
 

Finançament (Ingressos) 

 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada 

EUR 

Consignació 
resultant EUR 

87001 Aplicació de romanent 
de tresoreria per 
finançar suplements de 
crèdit  

2.718.000,00 1.330.000,00 4.048.000,00

 Total  1.330.000,00  
 

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als 

efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 

Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se 

cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord. 
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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, 5 abstencions i 12 vots en contra. 

 

Servei de Patrimoni i Contractació  
 

8.- Dictamen de data 7 de novembre de 2005 que proposa adjudicar a l’empresa 
CAIXA RENTING, SA, els lots núm. 1, 3 i 4 del subministrament a traves del 
sistema d’arrendament (renting) de set vehicles amb destinació al Parc Mòbil, 
adscrit al Servei de Logística de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost 
en concepte d’arrendament, per als 48 mesos del període contractat, de cent 
vuitanta-dos mil cinc-cents tres euros amb vint cèntims (182.503,20) €, IVA 
inclòs, i declarar desert el lot núm. 2, promogut pel Servei de Logística. 
 
Primer.- Adjudicar, amb efectes de 16 de desembre de 2005, de conformitat amb la 

proposta de la Mesa de Contractació de Govern Local de data 19 d’octubre de 2005, la 

contractació promoguda pel Servei de Logística consistent en el “Subministrament a 

traves del sistema d’arrendament (renting) de set vehicles amb destinació al Parc 

Mòbil, adscrit al Servei de Logística de la Diputació de Barcelona”, amb un pressupost 

en concepte d’arrendament, per als 48 mesos del període contractat, de cent vuitanta-
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dos mil cinc-cents tres euros amb vint cèntims (182.503,20) €, IVA inclòs, a les 

empreses i pels lots que es relacionen seguidament: 

 

LOTS NÚM. 1, 3 i 4 a l’empresa CAIXA RENTING, SA, amb NIF núm. A58662081 i 

domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136, 08038 Barcelona, d’acord amb les 

especificacions que es recullen tot seguit: 

 
LOT 1 (2 vehicles): 

• Vehicle: Seat Ibiza reference 1.4 

• Equipament: 5 portes / Alçavidres elèctrics posteriors 

• Cobertura d’assegurança: 

- Mort: 30.050,61 EUR 

- Invalidesa permanent: 60.101,21 EUR 

• Quilòmetres contractats: 

- Abonament: 0,01720 EUR, IVA inclòs 

- Càrrec: 0,01720 EUR, IVA inclòs 

• Valor residual per vehicle: 4.583,72 EUR, IVA inclòs 

• Preu mensual per 2 vehicles: 782,28 EUR, IVA inclòs 

 

En aquest lot, resta en segon lloc Bansalease, SA, en tercer lloc LeasePlan 

Servicios, SA i per últim Cajasur Renting, SA. 

 
LOT 3 (2 vehicles): 

• Vehicle: Nissan Pathfinder 2.5 

• Equipament: 2488 cc / 174 cv / EGR + catalitzador / Transmissió de 6 

velocitats / 5 portes / Frens ABS, NBA i EBD 

• Cobertura d’assegurança: 

- Mort: 30.050,61 EUR 

- Invalidesa permanent: 60.101,21 EUR 
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• Quilòmetres contractats: 

- Abonament: 0,03110 EUR, IVA inclòs 

- Càrrec: 0,03110 EUR, IVA inclòs 

• Valor residual per vehicle: 12.751,26 EUR, IVA inclòs 

• Preu mensual per 2 vehicles: 1.698,00 EUR, IVA inclòs 

 

LOT 4 (1 vehicle): 

• Vehicle: Mercedes Viano Ambiente 3.5 

• Equipament: Màxim / 3500 cc 

• Cobertura d’assegurança: 

- Mort: 30.050,61 EUR 

- Invalidesa permanent: 60.101,21 EUR 

• Quilòmetres contractats: 

- Abonament: 0,01390 EUR, IVA inclòs 

- Càrrec: 0,01390 EUR, IVA inclòs 

• Valor residual per vehicle: 17.900,85 EUR, IVA inclòs 

• Preu mensual d’un vehicle: 1.321,87EUR, IVA inclòs 

 

En aquest lot, resta en segon lloc l’empresa Bansalease, SA. 

 

Segon.- Declarar excloses les següents empreses:  

 

Lot 1:  

• Record Rent a Car, SA, per presentar un model de motor dièsel quan es      

demanaven vehicles de benzina. 

• Finanzia Autorenting, SA, per no haver ofertat per la totalitat dels apartats, en 

concret pel valor residual dels vehicles. 
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Lot 2:  

• Record Rent a Car, SA, per presentar un model de motor dièsel quan es 

demanaven vehicles de benzina. 

• Cajasur Renting, SA, per presentar un model de 2000 cc quan es demanaven 

vehicles amb una cilindrada mínima de 2500 cc. 

• Caixa Renting, SA, per presentar un model de 2000 cc quan es demanaven 

vehicles amb una cilindrada mínima de 2500 cc. 

• Bansalease, SA, per presentar un model familiar, no considerat per part de la 

corporació (des del punt de vista consuetudinari) com a vehicle de 

representació. 

• Finanzia Autorenting, SA, per no haver ofertat per la totalitat dels apartats, en 

concret pel valor residual dels vehicles. 

 

Lot 3:  

• Record Rent a Car, SA, per presentar un model d’injecció indirecta quan es 

demanaven vehicles d’alimentació d’injecció directa commom rail. 

• MMCE Catalunya, SA, per presentar un model d’injecció directa però sense el 

sistema commom rail, quan es demanaven vehicles d’alimentació d’injecció 

directa commom rail. 

• Cajasur Renting, SA, per presentar un model d’injecció indirecta quan es 

demanaven vehicles d’alimentació d’injecció directa commom rail. 

• Finanzia Autorenting, SA, per no haver ofertat per la totalitat dels apartats, en 

concret pel valor residual dels vehicles. 

 

Lot 4:  

• Cajasur Renting, SA, per presentar un model sense les característiques 

mínimes requerides a la clàusula 2 (equipament) del plec de prescripcions 

tècniques particulars. 
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• Finanzia Autorenting, SA, per no haver ofertat per la totalitat dels apartats, en 

concret pel valor residual dels vehicles. 

 

Tercer.- Declarar desert  el LOT 2,  ja que cap de les empreses personades s’adequa a 

les prescripcions tècniques. 

 

Quart.- Advertir a L’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte en el 

termini de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la notificació d’aquesta 

adjudicació. 

 
Cinquè.- Aplicar la despesa plurianual de cent vuitanta-dos mil cinc-cents tres euros 

amb vint cèntims (182.503,20) €, IVA inclòs derivada d'aquesta contractació, amb 

càrrec a la partida   2210000 121  204 del pressupost de l'exercici 2005 per un import 

de 1.901,08 €, a la partida 2210000 121 204 del pressupost de l'exercici 2006 per un 

import de 45.625,80 €, a la partida 2210000 121 204 del pressupost de l'exercici de 

2007 per un import de 45.625,80 €, a la partida 2210000 121 204 del pressupost de 

l'exercici de 2008 per un import de 45.625,80, i a la partida 2210000 121 204 del 

pressupost de l'exercici de 2009 per un import de 43.724,72 €, tot d’acord amb el que 

estableix l’article 174 del Text Refós de  la Llei  reguladora de les hisendes locals 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.   

 
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 17 abstencions. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Servei de Vies Locals 
 
9.- Dictamen de data 2 de novembre de 2005 que proposa incoar expedient de 
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, del tram de la 
carretera BP-1413, entre els p.k. 2,750 i 4,650. 
 
Primer.- Incoar expedient de traspàs de jurisdicció a l’Ajuntament de Cerdanyola del 

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

data 28 de juliol de 2005, del tram comprès entre el p.k. 2+750 i el p.k. 4+650 de la 

carretera BP-1413, actualment gestionada per la Diputació de Barcelona de 

conformitat amb la Disposició Transitòria primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de 

setembre, de carreteres. 

 

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

per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a la Direcció General de Carreteres 

depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya, per a la seva resolució, una vegada acomplerts els tràmits pertinents. 

 

Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès els presents acords, 

adjuntant la fitxa de dades geomètriques descriptiva de les característiques tècniques 

del tram de carretera objecte de traspàs, que ha estat elaborada pel Servei de Vies 

Locals, per al seu coneixement i als efectes procedents. 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

 
10.- Dictamen de data 17 de novembre de 2005 que proposa aprovar l’expedient 
de contractació, mitjançant la modalitat de concessió administrativa de la finca 
de Vallfornés, com equipament d’ús públic del Parc Natural del Montseny. 

 
Primer.- Gestionar per la modalitat de concessió administrativa l’equipament d’ús 

públic la Masia de Vallforners, propietat de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del 

Parc Natural del Montseny. 

 
La durada del contracte s’iniciarà amb la data de signatura del contracte i finalitzarà el 

30 de novembre de 2030, podent prorrogar-se dues vegades de forma expressa, la 

primera pròrroga fins el 30 de novembre de 2035, i la segona fins el 30 de novembre 

de 2040. 

 
Segon.- Aprovar el Plec d’Explotació de Condicions Tècniques, Administratives i 

Econòmiques que han de regir la present concessió. 

 
Tercer.- Procedir a la contractació per la modalitat de procediment obert, mitjançant 

concurs, de conformitat amb l’art. 159.1 del text refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Publiques. 

 

Respecte a aquest  punt, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana 
manifestà que entenen que el període de concessió, que es pot arribar fins a trenta-
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cinc anys, és excessiu i hi ha alguns extrems d’aquest que no acaben de veure clars i 

per tant s’abstenen 

 

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 Popular i 

l’abstenció dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió. El resultat definitiu 

va ser de 34 vots a favor i 12 abstencions. 

 

11.- Dictamen de data 17 de novembre de 2005 que proposa aprovar l’expedient 
de contractació, mitjançant la modalitat de concessió administrativa 
l’equipament del càmping de Fontmartina, propietat de la Diputació de Barcelona 
i dins del Parc Natural del Montseny. 
 
Primer.- Aprovar l’expedient relatiu a la contractació de la concessió administrativa per 

a gestionar l’equipament d’ús públic del càmping de Fontmartina, propietat de la 

Diputació de Barcelona, al Parc Natural del Montseny 

 

El contracte tindrà una durada de 15 anys, a comptar des de la signatura del contracte. 

Sent prorrogable de forma expressa fins a un màxim de dos períodes de cinc anys, si 

cap de les dues parts no ho denúncia de manera expressa amb una antelació mínima 

de sis mesos. 

 
Segon.- Aprovar el Plec d’Explotació i de Condicions Tècniques, Administratives i 

Econòmiques Particulars que han de regir l'esmentat contracte i publicar l’anunci de 

licitació corresponent.  
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Tercer.- Procedir a la contractació mitjançant el sistema de concurs obert, a l'empara 

de l'article.159.1 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

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

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

 
12.- Dictamen de data 7 de novembre de 2005 que proposa l’aprovació del Pla 
Marc de Millora i Gestió de l’Àrea Forestal de la Serralada Pre-litoral del Penedès. 

 
Primer.- Autoritzar la formalització d’un conveni marc de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona a través de L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals, els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-Rubí, Sant Martí 

Sarroca, Torrelles de Foix i Mediona  i l’Associació de Propietaris Forestals “Serralada 

Pre-litoral del Penedès” per a l’execució, al llarg de vint-i-cinc-anys d’un projecte de 

recuperació i valorització de les finques forestals de, de conformitat amb la minuta que 

s’adjunta a aquest Dictamen. 

 
Segon.- Autoritzar al President-delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la signatura 

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat. 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 
Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 

13.- Dictamen de data 9 de novembre de 2005 que proposa aprovar la 
incorporació d’una addenda al conveni  de 13 de maig de 2003, formalitzat entre 
la Diputació de Barcelona i l’Associació de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison, per a la cessió d’us d’una part dels espais de l’edifici propietat de 
la Diputació, ubicat al carrer Sant Pere més Baix número 7 de Barcelona  
 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 

l’Associació de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison l’any 2003 per a la 

cessió d’us d’una part dels espais de l’edifici propietat de la Diputació ubicat al carrer 

Sant Pere més Baix número 7 de Barcelona, per la qual es pacten nous terminis per a 

la cessió d’espais prevista en la clàusula número 1 de l’esmentat conveni.  

 

Segon.- Notificar a la Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones 

Francesca Bonnemaison la present resolució als efectes oportuns. 

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

 
Finalitzat l’estudi dels temes que integren l’Ordre del Dia, la Presidència anuncià que 

s’havien presentat dues Mocions, una per part del Grup Popular i una altre per part del 

grup de Convergència i Unió, Mocions presentades un cop feta la tramesa de l’ordre 

del dia i la convocatòria de la Sessió Plenària. 
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Atès que no figuren a l’ordre del dia, la Presidència comunicà que en primer lloc, 

procedeix votar la urgència de la “Moció relativa a la llibertat d’opinió així com a la 
llibertat de premsa”, presentada pel Grup Popular. 

 
Abans de procedir a la votació de la urgència, el President del Grup Popular 
d’aquesta Corporació, Sr. Garcia Albiol, sol·licità la paraula per defensar la mateixa 

justificada per les actuacions, empreses pel Consell Audiovisual de Catalunya contra 

un mitjà de comunicació, per les manifestacions o per les opinions del mateix. I 

sobretot, afegí, que és el motiu principal de la Moció, que creiem que no pot seguir ni 

un segon més que cap membre del govern d’Espanya es dediqui a  intentar 

coaccionar... 

 
En aquest moment, la Presidència retirà la paraula al Sr. Garcia Albiol per dir-li que ja 

havia justificat la urgència de la presentació de la Moció. En aquest sentit el Sr. 

President manifestà que el Govern de la Diputació no considera la urgència en el dia 

d’avui i que el tema pot ésser objecte de debat en el proper Ple si es sol·licita la seva 

incorporació a l’ordre del dia. 

 
Tot seguit el Sr. Garcia Albiol preguntà a la Presidència si no és urgent instar a un 

membre del Govern espanyol que no intenti coaccionar a mitjans de comunicació per 

la seva opinió. Si vostè creu que això no és urgent, manifestà, doncs òbviament no 

tiraríem endavant aquesta moció, encara que des del grup Popular creiem que sí. 

 
El Sr. President contestà al Sr. Garcia Albiol que si respongués, estaria entrant en un 

tema que no correspon a la Moció i atès que el Govern de la Corporació no aprecia la 

urgència, li ofereix, un cop més, la possibilitat de presentar-la en un proper Ple. 
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Sotmesa a votació la urgència de la Moció, aquesta fou rebutjada, amb els vots en 

contra 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 el vot favorable dels diputats assistents del Grup Popular. El 

resultat definitiu va ser de 41 vots en contra i 5 vots a favor. 

 
En segon lloc, la Presidència anuncià que correspon votar la urgència de la Moció 
relativa a mantenir la programació de la L12 que enllaci el Baix Llobregat amb la 
ciutat de Barcelona, que presenta el grup de Convergència i Unió. 

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

justificar la urgència deguda a una decisió comunicada el dimarts d’aquesta setmana 

per part del conseller Nadal i el debat que ahir mateix al vespre hi va haver al 

Parlament de Catalunya, referit a la desprogramació de la línia 12 de Metro dins del 

Pla Director d’Infraestructures 2001-2010. Entenem, afegí, i aquest era el sentit de la 

moció, que calia que des d’aquesta Diputació instéssim a la Generalitat a que no 

desprogramés, una línia de transport públic que pel món local i per la cohesió, 

concretament, dels municipis del Baix Llobregat i la seva relació amb Barcelona era 

fonamental i era molt decisiva. 

 
La Presidència contestà al Sr. Ciurana dient-li que és prudent esperar a veure també 

quina és l’opinió dels mateixos representants municipals de l’àmbit d’afectació i que es 

discuteixi avui o d’aquí a trenta dies, no tindrà ni té, una afectació immediata. I per tant, 

afegí la Presidència, per part del Govern no s’aprecia la urgència; això no vol dir que, 

fins i tot, en el proper Ple, si vostès consideren que és vigent, doncs es porti la Moció, 

la resolució, o el que estimin oportú. 
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Sotmesa a votació la urgència de la Moció, aquesta fou rebutjada, amb els vots en 

contra dels diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, 

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

Popular i el vot favorable dels diputats assistents del grup polític de Convergència i 

Unió. El resultat definitiu va ser de 34 vots en contra i 12 vots a favor. 

 

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 20 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 537223 al 

537233. 

 

Barcelona, 26 de gener de 2006 

 

 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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