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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2005

A la ciutat de Barcelona, el dia 22 de desembre 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, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Jaume Ciurana
Llevadot, Ferran Civil Arnabat, 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, Antoni Fogué Moya, Eugeni Forradellas
Bombardó, Xavier García Albiol, Carme García Lores, Montserrat Gibert Llopart, Jordi
Labòria Martorell, Francesc López Guardiola, Josep Mayoral Antigas, Angel Faustino
Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz
Gómez, Virginia Muré Àvalos, Manel Olivés Juanola, Josep Pérez Moya, Joan
Recasens Guinot, Rafael Roig Milà, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola Torrent,
Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada
Molina, Ignasi Valls Vilaró i Jaume Vives Sobrino.

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

Hi assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí.
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Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Francesc
Castellana Aregall, Jacint Codina Pujols,. José Luis Jimeno Sáez, Joan Puigdollers
Fargas i Teodoro Romero Hernández,

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de les actes de les sessions plenàries
ordinària i extraordinària (Pressupost) del 24 de novembre de 2005, i va ratificar,
aprovar o prendre coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

1.- Dictamen de data 18 de novembre de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, 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 Gironella, en data
7 de novembre 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:

I.- Taxa per utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’importa de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses

·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
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·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

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

·

Expedició de documents cobratoris

·

Pràctica de notificacions de les liquidacions

·

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

·

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

·

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

·

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

·

Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar el president de l’ORGT per a la seva signatura.

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
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2.- Dictamen de data 5 de desembre de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix,
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix, en data 1 de desembre de 2005 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació executiva, que a continuació s’especifiquen:

I.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

·

Realització de les liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de les liquidacions

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

·

Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Taxa per entrada de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant gual

·

Realització de les 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
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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

3.- Dictamen de data 1 de desembre de 2005 que proposa l’aprovació de la
modificació de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona.

Primer.-

Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de gestió,

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona. El text integrat de l’esmentada
Ordenança General consta en document annex.
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Segon.- Sotmetre el present expedient als tràmits d’informació pública i audiència
dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.

Quart.- Publicar l’Ordenança General que resulta de la modificació per a coneixement
dels interessats i per tal de complir el que preceptua l’article 45 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació a la difusió pública dels programes i aplicacions
electrònics, informàtics i telemàtics utilitzats per l’Organisme de Gestió Tributària per a
l’exercici de les seves competències.

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

4.- Dictamen de data 1 de desembre de 2005 que proposa l’aprovació de la
modificació del Reglament Orgànic i Funcional de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic i Funcional de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i el seu text integrat,
que queda redactat del mode que consta en document annex al pressent Dictàmen.

Segon.- Sotmetre el present expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
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Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.

Quart.- Publicar el text íntegre del Reglament Orgànic i Funcional de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per a general coneixement.

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 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 GOVERN LOCAL

Servei de Programació

5.- Dictamen de data 1 de desembre de 2005 que proposa prorrogar per a
l’exercici 2006 el Programa de Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d’interès
dels préstecs contractats pels Ajuntaments de la Província destinats a finançar
inversions en obres i serveis públics.

Primer.- Prorrogar per a l’exercici 2006 el Programa de Crèdit Local destinat a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntament de la Província
destinats a finançar inversions en obres i serveis públics.

Segon.- Prorrogar de conformitat amb l’establert en les bases aprovades en el seu dia
i amb l’acord pres per la Junta Mixta Diputació de Barcelona-Caixa d’Estalvis de
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Catalunya, per a l’exercici de 2006, el concert formalitzat amb aquesta última Institució
en data 19 d’octubre de 1994 i prorrogat el 10 de febrer de 2005.”

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

Intervenció General

6.- Dictamen que proposa resoldre les reclamacions presentades contra el
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006 i aprovar-lo
definitivament.

Aquest Dictamen fou retirat

7.- Dictamen de data 12 de desembre de 2005 que proposa donar compte de
l’informe de control financer referit a l’exercici de 2004.

Primer.- Donar-se per assabentat de les actuacions de control financer efectuades
durant l'exercici de 2005, respecte a l'exercici pressupostari de l'any 2004, en
compliment del Decret dictat amb data 24 de març de 2005, pel President delegat de
l'Àrea de Govern Local referit a les mesures correctores del control de l'exercici de
2003, participació en Societats Mercantils, Organismes Autònoms i Entitats Públiques
Empresarials, Consorcis, Fundacions, Associacions i altres entitats en les quals hi
participa o hi col·labora econòmicament la Diputació, subvencions a Ens Locals i altres
institucions participades per la Diputació, subvencions a Consorcis, Fundacions i altres
ens no participats per la Diputació i altres programes gestionats directament per la
pròpia Diputació, en la forma que resulta de l'informe emès pel Servei de Control
Econòmicofinancer.
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Segon.- Facultar al President delegat de l'Àrea de Govern Local, per a adoptar les
mesures necessàries per a corregir les deficiències que estimi oportunes a la vista de
l'informe esmentat.

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

8.- Dictamen de data 1 de desembre 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 tercer trimestre de
2005.

Únic.- Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General respecte
del control a posteriori corresponent al 3r trimestre de 2005, efectuat sobre els
expedients que han estat sotmesos a fiscalització.

El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per, en
primer lloc, reiterar una vegada més, la petició feta en el sentit de que se’ls s faciliti els
informes de control financer i de control a posteriori, no només en format PDF,
impossible d’imprimir, sinó de forma més accessible i en segon lloc, també reiterar que
hi ha tot un seguit de defectes i irregularitats administratives, (contractes que
comencen a funcionar abans de la seva formalització, contractes menors que es van
establint de forma reiterada per evitar-se altres tipus de tramitacions, deficiències en
algunes de les factures a nivell de contractes, a nivell de subvencions, etcètera),
irregularitats que poden acabar causant una mala manera d’actuar i cal que posin fil a
l’agulla, per resoldre aquestes coses.

Per respondre al Sr. Ciurana, sol·licità la paraula el President de l’Àrea de Govern
Local, Sr. Fogué, el qual manifestà que s’han posat a disposició de tots els membres
de la Comissió Informativa de Govern Local, tal com es va acordar a la pròpia
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Comissió en una reunió a la que no va assistir cap Diputat del grup de Convergència i
Unió, els expedients en una sala habilitada a tal efecte i amb personal per què els
poguessin donar el màxim d’informació i assessorament, a part de la informació que ja
es té.
Respecte als informes, alguns dels aspectes que ara es detecten en el control del
tercer trimestre són procediments ja detectats en el segon i el primer i pel que fa a les
observacions, afegí, sempre hi hauran alguns aspectes que no acaben de funcionar al
cent per cent.
Per acabar voldria dir que aquests mecanismes d’autocontrol i el resultat positiu que
donen, serveixen per detectar i per millorar processos i procediments; és el resultat de
la gestió i del treball d’aquesta Corporació.

Tot seguit la Presidència donà de nou la paraula al Sr. Ciurana, el qual començà dient,
adreçant-se al Sr. Fogué, que ha estat de mal gust el comentari que ha fet sobre la
presència o no presència de membres de CiU a les comissions, entre altres coses
perquè si en aquest cas no hi havia ningú de CiU, a part que estic segur que els dos
representants del nostre Grup podien perfectament justificar el perquè, deuria ser una
comissió que no tenia quòrum perquè normalment qui assegura el quòrum de les
comissions són els diputats de CiU, no són els diputats del Govern. Jo li demano,
afegí, que abans de fer un comentari d’aquestes característiques hauria de mesurar
més les seves paraules.
Pel que fa al fons de la qüestió, cal recordar que de forma reiterada des d’Intervenció
se’ls indica un seguit de qüestions que vostès no fan bé, i com a mínim el que podem
demanar és que compleixin els propis informes d’Intervenció. De què serveixen tots els
processos interns, que té la pròpia Casa, de correcció si després qui els ha d’aplicar
no els aplica?
Ens agradaria poder-los felicitar, però el que és cert és que trimestre rere trimestre hi
ha tot un seguit de qüestions que es van repetint i considerem que encara es pot
millorar la gestió d’aquesta Casa.
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El Sr. Fogué respongué al Sr. Ciurana assegurant que no tenir la documentació en
suport paper no és cap mena d’inconvenient per disposar de tota la informació i poder
analitzar-la, així com tots els expedients, i en aquest cas concret no tan sols ja per la
forma habitual, sinó habilitant un espai amb tota la documentació a disposició per
consultar.
Per una altra banda dir-li, afegí el Sr. Fogué, sense voler incidir i ofendre a ningú, que
evidentment tothom pot faltar o no assistir a les comissions informatives, però li puc
assegurar que hi havia quòrum, perquè si no, no s’hauria fet la comissió informativa.

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

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Servei de Vies Locals

9.- Dictamen de data 29 de novembre de 2005 que proposa incoar expedient de
traspàs, a favor de l’Ajuntament de Matadepera, de dos trams de les carreteres
gestionades per la Diputació de Barcelona BV-1275, des del p.k. 0,569 i del p.k.
0,584 fins al p.k. 1,220, i BV-1248, des del p.k. 7,224 i del p.k. 7,317 fins al p.k.
7,950, rectificant l’acord adoptat en aquest sentit pel Ple d’aquesta Diputació en
Sessió celebrada en data 28 de juliol de 2005.

Primer.- Aprovar l’últim informe tècnic que ha estat emès en data 24 de novembre de
2005 pel Servei de Vies Locals d’aquesta Diputació, que es transcriu a la part
expositiva del present Dictamen, a la vista de la còpia de l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Terrassa i Matadepera que s’adjunta en
l’últim escrit presentat davant d’aquesta Diputació per l’Ajuntament de Matadepera en
data 26 d’octubre de 2005, en relació a la proposta formulada per l’Alcalde de
l’Ajuntament de Matadepera de traspàs de titularitat a l’esmentat Ajuntament, de dos
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trams de les carreteres BV-1275 i BV-1248, actualment gestionades per la Diputació
de Barcelona de conformitat amb la Disposició Transitòria primera, núm. 3 de la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

Segon.- Rectificar, de conformitat amb l’últim informe tècnic de què s’ha fet esment en
l’apartat anterior de la present Resolució, el contingut de l’acord adoptat pel Ple
d’aquesta Diputació en Sessió celebrada en data 28 de juliol de 2005, en el sentit que
els punts quilomètrics dels trams de les dues carreteres gestionades per la Diputació
de Barcelona que figuraven esmentats en el citat acord plenari d’incoació d’expedient
de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Matadepera, han de ser, pel que respecta a
la carretera BV-1275, el tram comprès a partir del p.k. 0,569 (en el seu marge
esquerre) i del p.k. 0,584 (en el seu marge dret) fins al p.k. 1,220 (en ambdós marges
de la citada carretera), i pel que fa a la carretera BV-1248, el tram comprès a partir del
p.k. 7,224 (en el seu marge esquerre) i del p.k. 7,317 (en el seu marge dret) fins al p.k.
7,950 (en ambdós marges de la carretera).

Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Matadepera els presents acords, demanant-li que
per acord plenari de la referida Corporació municipal es faci efectiva la seva
acceptació expressa del traspàs dels dos trams de les carreteres BV-1275 i BV-1248
que es troben compresos entre els punts quilomètrics d’inici i de final que s’han definit
en l’anterior Acord Segon, de conformitat amb les conclusions de l’últim informe tècnic
reproduït en la part expositiva del present Dictamen que ha estat emès pel Servei de
Vies Locals a la vista de l’acta de delimitació dels termes municipals de Matadepera i
de Terrassa, i que procedeixi a efectuar la comunicació d’aquest acord plenari a la
Diputació de Barcelona, per tal que es pugui continuar la tramitació de l’expedient de
traspàs davant dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.

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

Cinquè.- Notificar els presents acords als ajuntaments de Matadepera i de Terrassa
per al seu coneixement i als efectes procedents.

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

ÀREA D’ESPAIS NATURALS

Oficina Tècnica d’Acció Territorial

10.- Dictamen de data 21 de novembre de 2005 que proposa l’aprovació de la
prorroga del Conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, subscrit entre la
Diputació de Barcelona els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet, Montcada i Reixac i el Consorci per a la defensa de la conca del Riu
Besos.

Primer.- Prorrogar l’encàrrec de gestió formalitzat mitjançant Conveni de col·laboració
entre els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac,
el Consorci per a la defensa del riu Besòs i la Diputació de Barcelona, de conformitat
amb les determinacions següents:

Objecte: gestió, manteniment i conservació del Parc Fluvial del Besòs.
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Durada: del 10 d’octubre de 2005 fins al 9 d’octubre de 2006.

Àrea gestora de la Diputació de Barcelona: Àrea d’Espais Naturals, a través de
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial; i en relació amb les quals caldrà entendre les
referències efectuades a l’Àrea i al Servei de Medi Ambient al Conveni formalitzat en
data 10 d’octubre de 2000, prorrogat per acord del Ple de la Diputació de 25 d’octubre
de 2001, i pels acords dels Plens de la Corporació de data 30 d’octubre de 2003 i 28
d’octubre de 2004.

Segon.- Comunicar als ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i
Montcada i Reixac i al Consorci per a la defensa del riu Besòs els acords precedents.

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

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Oficina Tècnica de Turisme

11.- Dictamen de data 25 de novembre de 2005 que proposa aprovar
definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística
de l’Alt Penedès.

Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès, el text definitiu dels quals s’adjunta com a part del
Dictamen.

Segon.- Fer públics aquest acords i el text definitiu dels Estatuts del Consorci.
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Tercer.- Acceptar l’encàrrec fet per la resta d’ens i entitats consorciades per realitzar la
publicació dels corresponents anuncis

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

Finalitzat l’estudi dels temes que integren l’ordre del dia, la Presidència anuncià que
per part del grup de Convergència i Unió s’ha presentat una Moció relativa a
mantenir la programació de la L12 que enllaci el Baix Llobregat amb la ciutat de
Barcelona. Donat que la Moció no figura a l’ordre del dia, es procedeix a votar la
urgència.

Considerada la urgència, es passarà a debatre la Moció que és del tenor literal
següent:

“I.- Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya ha comunicat als alcaldes dels municipis afectats, la seva decisió de no
executar la L12 de metro que havia de connectar la ciutat de Barcelona des del barri
de Sarrià fins a Castelldefels,

II.- Atès que aquesta línia està inclosa en el PDI ( 2001-2010 ) i que res no ha canviat
per considerar que ja no sigui necessària .

III.- Atès que l’execució d’aquesta línia contribuiria a cohesionar territorialment la
comarca del Baix Llobregat Sud,

Per això i fent ús del que disposa el reglament orgànic d’aquesta Diputació, presenta al
Ple la següent
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I.- Que la Diputació de Barcelona insti al govern de la Generalitat a mantenir la
programació de la L12 inclosa en el PDI 2001 – 2010, per entendre que la promoció
del transport públic, que enllaci el Baix Llobregat amb la ciutat de Barcelona, és de
vital importància per la cohesió territorial dels municipis afectats.”

A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup de Convergència i
Unió Sr. Ciurana, el qual començà la seva intervenció posant de manifest que
aquesta Diputació, com a ens supramunicipal i per tant que ha de vetllar també per la
bona marxa i pel bon funcionament dels municipis de la demarcació, hauria d’instar al
Govern de la Generalitat a mantenir la programació que figura en el Pla Director
d’Infraestructures 2001-2010, de la Línia 12, per entendre que la promoció del
transport públic i més en aquest cas que enllaça les comarques més poblades del
país, el Baix Llobregat amb la ciutat de Barcelona, és de vital importància per la
cohesió territorial dels municipis afectats. Més de vint-i-sis quilòmetres, vint-i-tres
estacions i, en certa manera, seria la primera línia que discorreria principalment fora de
l’àmbit de la ciutat.
L’anunci del Govern de la Generalitat de no executar la Línia 12 tal com està prevista
en el PDI, ha causat una certa perplexitat perquè val a dir que en el seu moment, es va
acordar amb els diferents municipis del Baix Llobregat als quals afectava el seu traçat.
Per unanimitat, tots els consells plenaris d’aquests municipis es manifestaven a favor
de la Línia 12.
Cal recordar també que al juny del 2004, el Conseller Joaquim Nadal, després de
reunir-se amb els alcaldes dels vuit municipis, va assegurar-los “que el PDI es farà tal
com està previst i aprovat”. El juliol d’enguany, en una interpel·lació que es va fer en el
Parlament de Catalunya, el mateix conseller Nadal tornava a insistir i deia “el Govern
manté les previsions de traçat i de dates que figuren en el PDI”. Només quatre mesos i
mig després, sembla que ha canviat radicalment el criteri. És per això que nosaltres
considerem que seria bo que des de la Diputació de Barcelona prestéssim un suport
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extra, en aquest cas als municipis, i demanéssim o reiteréssim el desig que el Govern
de la Generalitat no desprogramés la Línia 12 tal com sembla que pensa fer amb ella.

A continuació sol·licità la paraula el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria per
complementar algunes de les informacions, matisar algunes de les paraules i justificar
el perquè es rebutjarà aquesta proposta. El que ha anunciat el conseller de Política
Territorial, no és tant la voluntat de deixar sense comunicació aquest sector sinó
proposar una modificació que estava prevista en el Pla Director d’Infraestructures.
El que resolia aquesta línia, era la comunicació amb Castelldefels, Sant Boi, etcètera,
però hi ha unes propostes alternatives sobre la taula. Per raons de tipus tècnic i fins i
tot econòmic hi ha hagut un canvi de criteri que caldrà que, en el seu moment, el
Parlament jutgi si són vàlides i de prou pes per fer canviar un dibuix per un altre, però
per altra banda també hi ha, per part de la Conselleria, un compromís molt clar de
presentar un programa global sobre les modificacions del PDI i en concret sobre
aquest tema.
Nosaltres, com a Diputació de Barcelona no ens sostraurem de la nostra funció
supramunicipal i si aquests municipis necessiten requerir dels serveis nostres o de
l’opinió nostra des d’un punt de vista estrictament tècnic, la Diputació es posarà a la
seva disposició. Donar suport a la proposta tal com està formulada, que és donar
suport a un projecte legítimament fet en el seu moment pel Govern de la Generalitat
anterior, seria definir-nos a favor d’una proposta de la qual no sabríem ni quina és
directament l’opinió del territori. Per tant, entendrà, senyor Ciurana, que sobre aquesta
base argumental li rebutgem la proposta, no amb ànim de conflictivitat sinó simplement
de claredat institucional.

Tot seguit la portaveu del grup Popular Sra. Esteller manifestà que és convenient
que des d’aquesta Diputació hi hagi un pronunciament al respecte, i nosaltres hi
donarem suport tenint en compte la necessitat que hi ha de la Línia 12 per reequilibrar
el territori i la necessitat que els plans s’executin amb la màxima celeritat possible. En
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aquest sentit nosaltres denunciem, una vegada més, la paralització de les obres per
part del govern de la Generalitat i aquest replantejament constant dels traçats, que no
fa més que demorar aquestes infraestructures que són tan bàsiques pel territori.

Novament sol·licita la paraula el portaveu de Convergència i Unió Sr. Ciurana per
manifestar que és un projecte que està al PDI, aprovat, i consensuat per tothom,
retificat pel conseller Nadal, el juny del 2004, refermat el juliol del 2005 al Parlament de
Catalunya. Nosaltres el que demanem és que es faci allò que està previst en el PDI ja
que considerem que aquest és un projecte molt important i molt clau que afecta a
molts ciutadans, en aquest cas no només del Baix Llobregat, sinó també de la ciutat de
Barcelona, i per tant ens hauria agradat que aquesta Diputació s’hi pronunciés, com
s’hi va pronunciar el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Ens sap greu, sincerament,
que no aprovin la moció que avui presentem.

A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup de Iniciativa per
Catalunya-Verds Sr. Pérez Moya, el qual, en primer lloc, recordà que ningú està
negant la validesa del PDI, el que s’està dient és que si el que hi ha és un desfàs en
els calendaris i en la quantificació econòmica, el que està previst és una revisió
d’alguns projectes concrets, però no hi ha cap inconvenient en que la L12 es reformuli
si es manté l’esperit de connectar el Baix Llobregat Sud amb la xarxa ferroviària
metropolitana.
Jo crec que el més important és que el paper nostre, d’aquesta institució, és posar-nos
a disposició del territori, contribuir amb l’aportació que puguem fer en aquest debat a
construir una proposta i que la proposta sigui la més viable del de tots els vessants.

De nou sol·licità la paraula el Sr. Labòria per expressar amb certa sorpresa que per
part del grup de Convergència i Unió es presenti una moció amb una preocupació per
a què la Diputació es defineixi sobre polítiques d’abast i, en certa mesura, entenc que
s’incorporen definitivament a la dinàmica del que són les Diputacions enteses com a
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organismes de política supramunicipal. Per altra banda constatar que el motiu de
replanteig de la Línia 12 que fa la Conselleria de Política Territorial és precisament fruit
de les dificultats objectives i tècniques i fins i tot econòmiques i el que reafirma
clarament és que aquestes dificultats tècniques ja les explicaran.
La Conselleria el que vol fer és una proposta global que tingui en compte no només
una xarxa de Metro, la Línia 12, sinó també el tren, el Metro, un tramvia, etcètera, i que
garanteixi, “com a mínim, el mateix nivell d’oferta ferroviària que garantia la Línia 12”.
A nosaltres ens toca, afegí, escoltar i mentre no tinguem competències en l’àmbit de
planificació, posar-nos a disposició del territori, per fer possible que prenguin les
decisions o que puguin tenir les disposicions que creguin convenients.

Tot seguit sol·licità la paraula el Sr. Ciurana per contestar al Sr. Labòria i manifestar
que les competències en la planificació del territori continuem considerant que
corresponen al Govern de la Generalitat. Però hi ha una llei que estableix que els
ajuntaments deuen redactar uns plans de mobilitat urbana i per això demanem que la
Diputació s’hi pronunciï, perquè entenem que allò que en el seu moment els municipis
van acordar i van consensuar sobre un traçat de transport públic, la Diputació té fins i
tot l’obligació moral, d’estar al costat dels ajuntaments. Per tant, hem presentat
aquesta moció perquè la Diputació insti el Govern de la Generalitat a no
desprogramar.

Per acabar amb el debat, va prendre la paraula la Presidència per manifestar, en
primer lloc, que es bastant impensable que la futura Vegueria no tingui responsabilitats
en matèria de mobilitat, transport i coparticipació en l’ordenació del territori.
En segon lloc volgué precisar la Presidència que el Govern de la Diputació no es
desentén de l’assistència als Ajuntaments, però en aquest cas, els afectats de manera
directe representen el 49% en l’ATM i qualsevol decisió de canvi del PDI l’ha d’aprovar
l’esmentat organisme i en conseqüència això comporta que aquesta Corporació sigui
menys necessària des del punt de vista de la cooperació.
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Aquesta Moció va ser rebutjada per majoria absoluta, 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 els vots a favor dels
diputats assistents dels grups de Convergència i Unió del Grup Popular. El resultat
definitiu va ser de 30 vots en contra i 16 vots a favor.

Abans d’aixecar la sessió, el Sr. President en el seu nom i en el de la corporació
desitja a tots bones festes.

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 45 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 537234 al
537243.

Barcelona, 26 de gener de 2006

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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