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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
DEL DIA 26 DE GENER DE 2006

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de gener de 2006, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vice-president primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vice-president segon, Ramon Álvarez Martínez, del vicepresident tercer, Jaume Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que
s'esmenten a continuació: Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria
Buenaventura Puig, Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael
Cañedo Torrubiano, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Jaume Ciurana
Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, Fèlix Domingo
Chico Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, Margarita Dordella Cirera, Ferran Falcó Isern,
Antoni Fogué Moya, Eugeni Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme
García Lores, Montserrat Gibert Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria
Martorell, Francesc López Guardiola, Josep Mayoral Antigas, Angel Faustino Merino
Benito, Immaculada Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez,
Virginia Muré Àvalos, Manel Olivés Juanola, Joan Puigdollers Fargas, Joan Recasens
Guinot, Rafael Roig Milà, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz
García, Carles Ruíz Novella i Jaume Vives Sobrino.
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Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.

Hi assistir la interventora general accidental, Teresa Raurich Montasell.

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Francesc
Castellana Aregall, Montserrat Domènech Borrull, M. Ángeles Esteller Rueda, Josep
Pérez Moya, Teodoro Romero Hernández, Esteve Terradas Yus,Eduard Tortajada
Molina i Ignasi Valls Vilaró

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 22 de
desembre de 2005, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents
següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
SECRETARIA
1.- Decret de la Presidència de data 21 de desembre de 2005, que resol nomenar
la Sra. Teresa M. Raurich Montasell, Interventora General amb caràcter
accidental de la Diputació de Barcelona.

Primer.- Nomenar Interventora general de la Diputació de Barcelona, amb caràcter
accidental, la Sra. Teresa M. Raurich Montasell, funcionària de la plantilla d’aquesta
Diputació, que pertany al Cos de funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, categoria superior, en tant el seu titular romangui en la situació de
baixa per malaltia o es produeixi la seva jubilació.

Segon.- La Sra. Raurich romandrà adscrita a la destinació 10.090, assignant-li mentre
es trobi en aquesta situació accidental el lloc retributiu A.30.A101, orgànic 2D0.0000, i
mantenint la mateixa tipologia de jornada d’exclusiva.
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Tercer.- La present resolució produirà efectes a partir del proper 1 de gener de 2006.

Quart.- Notificar la present resolució a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya als efectes del seu coneixement.”

Després de la lectura d’aquest Decret per part de l Sr. Secretari, la Presidència donà la
benvinguda a la Interventora accidental Sra. Teresa Raurich.

I el Ple, restà assabentat.

2.- Decret de la Presidència de data 21 de desembre de 2005, que resol nomenar
el Sr. Josep Abella Albiñana, Tresorer accidental de la Diputació de Barcelona.

Primer.- Nomenar Tresorer accidental de la Diputació de Barcelona, el Sr. Josep
Abella Albiñana, funcionari d’administració local, amb habilitació nacional, que pertany
al cos d’Interventors.

Segon.- El Sr. Abella romandrà adscrit a la destinació 19.595, assignant-li mentre es
trobi en aquesta situació accidental el lloc retributiu A.30.A102, orgànic 2F0.0000, i
mantenint la mateixa tipologia de jornada exclusiva.

Tercer.- Amb independència del que s’ha disposat en l’apartat primer el Sr. Abella es
responsabilitzarà del seguiment de la implantació del Sistema integrat de gestió
corporativa (SIGC), sota la direcció de la Interventora accidental.

Quart.- Deixar sense efecte el Decret de d’aquesta Presidència de data 23 de maig de
2005, nomenant el Sr. Josep Abella Albiñana, com Adjunt a la Intervenció.
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Cinquè.-. La present resolució produirà efectes a partir del proper 1 de gener de 2006.

Sisè.- Notificar la present resolució a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya als efectes del seu coneixement.”

I el Ple, restà assabentat.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
3.- Dictamen de data 9 de gener de 2006 que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona al Conveni de col·laboració entre la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació
Espanyola de Caixes d’Estalvis, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i la
entitat pública empresarial Red.es per a la difusió i implantació del servei de
pagament telemàtic a l’Administració pública local.

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Conveni de col·laboració
entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l’Associació Espanyola de
Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, la Unió Nacional de
Cooperatives de Crèdit i l’entitat pública empresarial Red.es per a la difusió i
implantació del servei de pagament telemàtic a l’Administració pública local, essent
d’aplicació l’annex II.3 en mode web service amb validació de signatures de l’esmentat
Conveni.
Pel present protocol d’adhesió la Diputació accepta totes les condicions i termes del
Conveni de col·laboració entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, la
Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i l’entitat pública empresarial Red.es per a la
difusió i implantació del servei de pagament telemàtic a l’Administració pública local.

4

Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

Segon.- Facultar el Diputat President de l’Àrea de Govern Local per adoptar les
mesures adients en ordre a l’efectivitat del Conveni a què es refereix l’apartat anterior.

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

4.- Dictamen de data 2 de gener de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Nou de Berguedà, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Nou de
Berguedà, en data 14 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.- Impost sobre béns immobles
·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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II.- Impost sobre activitats econòmiques
·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Realització de les funcions d’inspecció de l’impost sobre activitats econòmiques

·

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

·

Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
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·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

IV.- Import sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Notificació de les liquidacions

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.- Contribucions especials
·

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI.-

Taxes

pel

subministrament

d’aigua

potable

i

taxa

de

d’escombraries

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

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions

·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

·

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VII.- Quotes d’urbanització
·

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels 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.
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I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

5.- Dictamen de data 20 de desembre de 2005 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 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 Malgrat de Mar, en
data 1 de desembre de 2005, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

Taxa per les activitats físiques i de lleure al pavelló Germans Maragall
Preu públic pel transport escolar no obligatori
Cànon per concessions administratives
·

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

·

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

·

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

·

Revisió de les autoliquidacions presentades

·

Dictar la provisió de constrenyiment

·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

·

Liquidació d’interessos de demora

·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

·

Resolució dels 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
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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

ÀREA DE GOVERN LOCAL
Servei de Patrimoni i Contractació
6.- Decret de data 20 de desembre de 2005 a ratificar que aprova canviar la
titularitat de l’empresa RICOH ESPAÑA, SA (CIF A-28775633) a favor de RICOH
ESPAÑA, SL (NIF B-82080177) respecte dels contractes relatius a l’arrendament
amb opció de compra i manteniment integral de vint equips d’impressió digital,
destinats a les diferents plantes dels edificis de Can Serra i del Rellotge (Recinte
Urgell), de la Diputació de Barcelona i l’arrendament a 48 mesos amb opció de
compra d’un equip copiador digital per poder atendre les necessitats del Servei
de Patrimoni i Contractació, traslladat a la quarta planta del carrer Londres, 55, a
la ciutat de Barcelona, corresponents al Servei de Logística.

Primer.- Canviar la titularitat de l’empresa RICOH ESPAÑA, SA (CIF A-28775633) a
favor de RICOH ESPAÑA, SL (NIF B-82080177) respecte dels contractes relatius a:
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arrendament (48 mesos) amb opció de compra i manteniment d’un equip copiador
digital RICOH AFICIO 2035 destinat a les dependències del c/ Mallorca, 244,
adjudicat el 16 d’octubre de 2003.

-

arrendament (48 mesos) amb opció de compra de tres equips copiadors digitals
per poder atendre les necessitats de diferents departaments de la Diputació de
Barcelona, adjudicat el 4 de febrer de 2004.

-

arrendament amb opció de compra i manteniment integral de vint-i-un equips
d’impressió digital, destinats a les diferents plantes dels edificis de Can Serra i del
Rellotge (Recinte Urgell), de la Diputació de Barcelona adjudicat el 28 d’octubre de
2004 i modificat el 27 de gener de 2005.

-

arrendament a 48 mesos amb opció de compra d’un equip copiador digital per
poder atendre les necessitats del Servei de Patrimoni i Contractació, traslladat a la
quarta planta del carrer Londres, 55, a la ciutat de Barcelona, adjudicat el 25 de
novembre de 2004.

-

arrendament (36 mesos) amb opció de compra d’un equip copiador digital per
poder atendre les necessitats del Servei d’Educació adjudicat el 3 d’agost de 2005.

-

arrendament (36 mesos) amb opció de compra d’un equip copiador digital per
poder atendre les necessitats del Servei de Secretaria adjudicat el 22 de novembre
de 2005.

-

subministrament en règim d’arrendament sense opció de compra, per un període
de tres (3) mesos, de dues copiadores destinades a l’Institut d’Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals (Recinte Escola Industrial) adjudicat a proposta del
Servei de Logística, el 6 d’octubre de 2005.

i dels manteniments de les fotocopiadores RICOH:

Model

Núm. de sèrie

Ubicació

Aficio 200

7229080271

Monestir de Poblet

Aficio 270

2500101921

Biblioteca Gral. Admva., c/ Urgell
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Aficio 350

7699310301

Ofic.Dip.delegatTurisme, Maternitat

Aficio 551

4701100402

c/ Minerva, 4

Aficio 551

4700700760

c/ Minerva, 4

Aficio 551

4700700345

c/ Minerva, 4

Aficio 551

4701100411

c/ Minerva, 4

Aficio 551

4710200639

c/ Minerva, 4

AF 500

7607100364

Delegació de Turisme, Maternitat

Aficio 1035

7013400376

Gabinet Relac.Públiques i Protocol

Aficio 1015

6626203115

Recinte Mundet (Manteniment)

Aficio 1015

6626203124

Recinte Urgell (Manteniment)

Aficio 2022

8344101036

carrer Londres, 55, 3a. planta

Aficio 1060

4221000176

Gerència Recinte Torribera

Aficio 2015

9047121117

Brigada Recinte Mundet

Aficio 2035

5833000186

Direcció de Comunicació del c/ Londres, 55, 2a.

4720100294

Serv.de Patrimoni i Contractació, c/ Londres, 55,

planta
Aficio 551
5a. pl.

en haver estat absorbida juntament amb LANIER ESPAÑA, SA (NIF A-78347739) per
LANIER ESPAÑA HOLDING, SL (NIF B-82080177), la qual a la seva vegada ha canviat
de denominació social, passant a RICOH ESPAÑA, SL (NIF B-82080177), segons
consta a l’escriptura núm. 1939 de data 5 de setembre de 2005, atorgada davant del Sr.
Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, notari de Madrid i del seu Il·ltre. Col·legi i
enregistrada en el Registre Mercantil de Madrid el 8 de novembre de 2005, tot mantenint
les mateixes condicions contractuals.
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Segon - Advertir a l’empresa RICOH ESPAÑA, SL que haurà de constituir una
garantia definitiva d’import 24.418,15 €, en substitució de les constituïdes per RICOH
ESPAÑA, SA, d’imports 24.044,19 i 373,96 €.

Tercer.- Cancel·lar les garanties definitives ingressades, mitjançant valors del Bank Of
Tokyo-Mitsubishi, Ltd., per RICOH ESPAÑA, SA en dates 22 de novembre de 2004 i 17
de febrer de 2005, d’imports 24.044,19 € i 373,96 € i que corresponen al dipòsits núm.
11012 i 11148, respectivament, quan RICOH ESPAÑA, SL hagi ingressat la que li
correspon.

Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució pel que fa als contractes relatius a
l’arrendament amb opció de compra i manteniment integral de vint equips d’impressió
digital, destinats a les diferents plantes dels edificis de Can Serra i del Rellotge
(Recinte Urgell), de la Diputació de Barcelona i l’arrendament a 48 mesos amb opció
de compra d’un equip copiador digital per poder atendre les necessitats del Servei de
Patrimoni i Contractació, traslladat a la quarta planta del carrer Londres, 55, a la ciutat
de Barcelona per al seu coneixement i ratificació.

Cinquè.- Notificar la present resolució a les parts interessades per al seu coneixement i
efectes.

I el Ple, ratificà el present decret.

Obert el capítol de precs i preguntes, la Presidència dona la paraula al portaveu del
grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana per referir-se a dos Dictàmens que
figuraven a l’ordre del dia de la Junta de Portaveus.
En primer lloc, començà dient, i en relació a la designació dels vocals representants
d’aquesta corporació al Consell de Govern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials,
manifestar que considerem que l’Institut s’hauria d’obrir a la presència de tots els grups
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presents en aquesta Corporació, atès que entre altres funcions, també té la de fer
estudis electorals, la de fer activitats de formació orientades a càrrecs electes o estudis
diversos i mereixeria gaudir de la transparència i de la no opacitat, i per tant que
permetés que tots els grups fóssim en el seu consell de govern. Dels tres membres
que es deuen renovar, el senyor Josep Maria Carbonell, el senyor Jordi Williams
Carnés i el senyor José Zaragoza Alonso, entenem que en funció de les
responsabilitats que tenen, probablement haurien de deixar pas a nova gent, però
resulta que tan sols substitueixen al Sr. Carbonell pel Sr. Oliveras, responsable de
política municipal d’ERC.
Considerem que aquests canvis diuen molt poc a favor de la transparència d’un òrgan
d’aquestes característiques i, si em permet, també diuen molt poc a favor del tarannà
que nosaltres hem pressuposat en aquesta Presidència, en aquesta Diputació que ens
ha portat, entre altres coses, a fer un vot favorable als Pressupostos. No hi ha cap raó
objectiva per a què l’Institut hagi de tenir un tractament diferent del que tenen altres
organismes en els quals la Diputació hi està vinculada i en els quals hi ha
representació dels grups de l’oposició d’aquesta Corporació. El que els demanem és
que reflexionin i retirin aquest dictamen i donin entrada a tots els grups en el Consell
de Govern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
En segon lloc i e relació al Dictamen sobre la incorporació de la Diputació de
Barcelona al Patronat Català Pro Europa, manifestar la nostre sorpresa perquè volem
recordar que nosaltres ho havíem demanat moltes vegades, i en el seu moment es
deia que no era convenient. Ara al capdavant del Patronat hi ha una persona del PSC i
abans no, i això sembla que és utilitzar els interessos de les institucions en funció de
qui hi ha al davant.
Si la Diputació de Barcelona s’adhereix i s’hi incorpora ara al Patronat, cosa que
nosaltres celebrem, ens agradaria que ens justifiquessin per què abans no s’havia fet i
també suposem que això comportarà el tancament de l’oficina de la Diputació de
Barcelona a Brussel·les. En el seu moment, quan aquesta oficina es va obrir, nosaltres
ja vam dir que ens semblava que era un malbaratament dels recursos del món local,
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quan aquesta mateixa funció es podia fer tranquil·lament des del Patronat Català Pro
Europa. Ara ens vénen a donar la raó, però suposo que evitarem duplicitats i agafarem
aquest instrument que en el seu moment va crear el Govern de la Generalitat per
donar el suport al món local a Brussel·les i ens evitarem el tenir una despesa fixa del
món local a través de la seva pròpia oficina.

A continuació sol·licità la paraula el president del grup Popular d’aquesta Diputació
Sr. Garcia Albiol per manifestar que en relació a l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials, no entén perquè des del Govern de la Diputació s’actua d’aquesta forma i es
presenta a aprovació els noms que hi han sobre la taula. Que estigui el senyor Jaume
Oliveres, no hi tenim res a dir, però el que sí ens sembla menys justificable i, fins i tot
inacceptable, és el fet dels dos noms que es presenten, no per les persones sinó
perquè això significa deixar sense participació en l’Institut de Ciències Polítiques als
grups de l’oposició. Ens agradaria que se’ns expliqués per què tenen tanta por a la
pluralitat, a donar entrada, com succeeix en la majoria d’organismes on participa
aquesta Diputació, als grups de l’oposició. La proposta que vostès fan és una falta de
respecte institucional cap a aquesta Corporació, i per tant, nosaltres ens sumaríem a la
proposta de que aquest dictamen es retirés, es posés sobre la taula i que es busqués
la fórmula jurídica, que existeix, de donar entrada a tots els grups en forma
proporcional, però que tots hi poguessin estar representats. I en referència, també, a
l’adhesió al Patronat Català Pro Europa, des del Partit Popular pensem que l’oficina
que tenim a Brussel·les fa una bona feina, valorem positivament la seva tasca, encara
que podríem discutir el model, la despesa que comporta, però entenem que hi ha
d’haver una explicació pel fet que fa uns anys la Diputació, governada per vostès
mateixos, es negava a formar part del Patronat Català Pro Europa i ara que
casualment, està governant el PSC la Generalitat de Catalunya i per tant és la
institució responsable d’aquest Patronat, doncs ara sí que és el moment d’afegir-noshi. Si abans no era interessant, per què ho és ara?
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Ens preocupa la forma de governar no basada en la pluralitat, no basada en el
respecte institucional i cap a la resta de formacions polítiques que representen la
voluntat d’una part dels ciutadans de la província de Barcelona i dels nostres
ajuntaments, sinó que obeeix a una política únicament i exclusiva partidista.

Tot seguit la Presidència donà la paraula al portaveu del grup Socialista Sr. Labòria,
el qual s’adreçà al Sr. Ciurana dient-li què el que no cap és confondre la pluralitat amb
la necessitat que el Govern comparteixi totes les seves decisions amb l’oposició.
Governar vol dir prendre decisions en un àmbit concret i en el tema de l’Institut de
Ciències Polítiques i Socials, no es pot parlar de manca de transparència, atès que
aquest Institut publica tots els treballs que fa, totes les enquestes, i fins i tot alguns
partits de la oposició tenen convenis establerts amb ell.

Aquest Institut, continuà dient, va ser format conjuntament amb la UAB i està presidit
pel rector de la Universitat. És voluntat del govern de la Diputació que estigui

representat sempre per membres del seu equip i és el propi govern qui te la
capacitat per decidir qui el representa. El que no es pot admetre és que digui
que hi ha manca de transparència i fins i tot poso com a exemple no només les
publicacions, sinó la presència d’institucions que no són d’aquesta Casa.

En relació al Patronat Català Pro Europa, l’actitud que hi havia per part del
Patronat era que la Diputació eliminés la oficina i ens subsumíssim en un
organisme creat per la pròpia Generalitat en el qual hi ha representació del món
local. Pensem que en aquests moments hi ha una disposició a què la nostra
presència sigui operativa, però per altra banda, el que queda molt clar és que
aquest és un organisme que no ens serviria, avui, per la defensa dels
interessos propis, de la nostra institució, i per la defensa dels interessos del
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món local. Pensem des del Govern, que l’oficina de Brussel·les continua tenint
sentit com a defensa explícita i específica dels interessos del món local davant
d’Europa, i que això no ens priva de la presència en el Patronat, que en
aquests moments hi ha una disposició i no hi ha una controvèrsia en el sentit
de voler contraposar una presència al Patronat amb l’eliminació d’un servei,
que això és aquesta oficina que tenim a Brussel·les a disposició no només de
les nostres pròpies àrees, serveis i activitats de la Diputació, sinó, com saben
molts municipis i vostès també segurament, al servei dels ajuntaments

Finalitzada la intervenció del Sr. Labòria, va fer ús de la paraula la Presidència
per precisar que la presència dels grups de l’oposició en l’Institut de Ciències
Polítiques i Socials, podria garantir aportacions qualitatives, però no
necessàriament garantia de transparència i garantia de pluralitat, perquè la
transparència i la pluralitat està garantida. I en referència a l’oficina de la
Diputació a Brussel·les contestar que hi hagut un canvi en el mateix Patronat
Català Pro Europa, entre altres coses els mateixos estatuts. Avui és un Institut
presidit pel President de la Generalitat de Catalunya, del qual formem part
diferents representants, entre ells el President de la Diputació de Barcelona, i el
que es va plantejar en el seu moment no és tant una desaparició de l’oficina,
sinó mirar d’encabir l’oficina d’una manera més coordinada funcionalment dins
de la mateixa operativa que té el Patronat. Aquesta adhesió no és un pas de la
desaparició de la política de la Diputació de Barcelona en la voluntat de
continuar donant suport al món municipal.
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Per contestar al Sr. Labòria, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr.
Ciurana, sol·licità l’ús de la paraula i manifestà que el que s’ha pres en relació
a l’institut de Ciències Polítiques i Socials, no és una decisió administrativa, ni
circumstancial, és una decisió política de no voler que hi formin part els grups
de l’oposició. Si en molts altres organismes hi som, en organismes que hi ha
altres administracions, altres institucions, per què aquí no? Entenem que té una
transcendència política evident.

Vostè diu, afegí, que ho presideix la Universitat Autònoma, senyor Labòria,
però el Consell de Govern i el Consell Executiu, el presideix el President
d’aquesta Corporació i no és un organisme acadèmic. Han optat per
excloure’ns d’aquest centre i nosaltres considerem que això no afavoreix
precisament la transparència i la pluralitat.

Respecte al Patronat Català Pro Europa, senyor President, vostè ha manifestat
“que a partir d’ara hi haurà una major coordinació en el programa entre el
Patronat i la nostra oficina de Brussel·les”. Li recordo que ja a l’any 98 el diputat
responsable afirmava que l’oficina estarà en total coordinació amb el Patronat.
El que els demanaria és que ens diguessin què ha canviat per a què abans el
Patronat Català Pro-Europa fos un organisme “vade retro, Satanàs” i ara és un
organisme fantàstic on nosaltres ens hem de sentir la mar de còmodes.

Per finalitzar amb el debat, la Presidència donà l’ús de la paraula al Sr. Labòria
el qual posà de manifest que quan diu que la transparència la garanteix l’UAB,
prego que els representants de CiU siguin respectuosos amb aquest fet,
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perquè estic segur que ho són amb una Universitat. És cert que el President de
la Diputació presideix l’executiva, però rotativament i el director de l’Institut, el
nomena la Universitat. El fet de la transparència i, fins i tot si em permeten, de
la pluralitat, però com a mínim la transparència, aquesta no pot ser
qüestionada.
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 30 minuts.

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

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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