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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE  
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2006 

 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de febrer 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 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, Núria Carrera Comas, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana 

Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Fèlix Domingo Chico 

Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, 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, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente 

Muñoz Gómez, Virginia Muré Àvalos, Manel Olivés Juanola, Josep Pérez 

Moya, Joan Puigdollers Fargas, Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros 

Casas, Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, 

Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada Molina, Ignasi Valls Vilaró i Jaume 

Vives Sobrino. 

 

Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació. 
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Hi va assistir l’interventor general, Josep Rodrigo Molí i la Sra. Teresa Raurich 

Montasell. 

 

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

Bustos Garrido, Rafael Cañedo Torrubiano, Jacint Codina Pujols, Jordi Cornet 

Serra, Margarita Dordella Cirera, José Luis Jimeno Sáez, Immaculada 

Moraleda Pérez, Joan Recasens Guinot i Rafael Roig Milà, 

 

Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 26 

de gener de 2006, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents 

següents:  

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1.1- Decret de la Presidència de data 1 de febrer de 2006 que resol integrar 
la Diputació Provincial d’Alacant, a la Fundación Democracia y Gobierno 
Local.  
 
Primer.- Designar, de conformitat amb el que disposa l’article 15.1 dels estatuts 

de la Fundació Democràcia i Govern Local, Patró Institucional de dita Fundació 

a la Diputació Provincial d’Alacant, que estarà representada al Patronat en la 

persona del seu President. 
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Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació, així com 

al Patronat de la Fundació Democràcia i Govern Local. 

 

I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
1.2- Decret de la Presidència de data 1 de febrer de 2006 que resol integrar 
la Diputació Provincial de Toledo, a la Fundación Democracia y Gobierno 
Local.  
 
Primer.- Designar, de conformitat amb el que disposa l’article 15.1 dels estatuts 

de la Fundació Democràcia i Govern Local, patró Institucional de dita Fundació 

a la Diputació Provincial de Toledo, que estarà representada en el Patronat en 

la persona del seu President, IIlm. Sr. D. José Manuel Tofiño Pérez. 

 

Segon.- Donar coneixement de la present resolució al Ple de la Corporació, 

així com al Patronat de la Fundació Democràcia i Govern Local. 

 
I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 

2.- Decret de la Presidència de data 8 de febrer de 2006 d’enguany, que 
resol designar membre de l’Assemblea  General de la Xarxa Local de 
Consum a l’Im. Sr. Jaume Oliveras Maristany, en substitució de l’Im. Sr. 
Jaume Vives Sobrino. 
 
Primer.- Designar membre de l’Assemblea General de la Xarxa Local de 

Consum, a l´Il·lm. Sr. Jaume Oliveras i Maristany, en representació de la 
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Diputació de Barcelona i en substitució de l’Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino que 

va ésser anomenat per acord de la Sessió Plenària de 29 de setembre de 

2005. 

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació per al seu coneixement i 

ratificació. 

 

I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
3.- Dictamen de data 23 de febrer de 2006 que proposa renovar el 
nomenament de representants d’aquesta Diputació, com corporació 
fundadora, en l’Assemblea General de la Caixa de Catalunya. 
 
Primer.- Renovar, per haver esgotat el seu mandat, els següents Consellers de 

l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, representants 

d’aquesta Diputació com a Corporació fundadora, de conformitat amb el que 

estableixen els articles 24 i 27 dels Estatuts i 3 del Reglament del procediment 

per a l’elecció i designació dels membres dels òrgans de govern de la Caixa 

d’Estalvis de Catalunya: 

 

Sr. Miquel Aguilà Barril 

Sr. Jordi Armengol Sánchez 

Sr. Jordi Aymamí Roca 

Sr. Narcís Balagué Bosch 

Sr. Ricard Beltran Bernabé 

Sr. Jordi Bertran Castellví 

Sr. Josep Bueno Escalero 
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Sr. Joan Cals Güell 

Sr. Oriol Carbó Seriñana 

Sr. Dalmau Codina Boada 

Sr. Joan Comas Basagañas 

Sr. Joan Echániz Sans 

Sr. Àngel Fernández Martínez 

Sr. Santiago Fontbona Arbós 

Sr. Jordi Gallifa Pujols 

Sr. Salvador Illa Roca 

Sr. Joan Maresma Morera 

Sr. Emili Medan Ané 

Sr. Antoni Miquel Cerveró 

Sr. Antoni Montseny Domènech 

Sr. Antoni Prunés Santamaria 

Sr. Joan Puigdollers Fargas 

Sr. Josep Ramoneda Molins 

Sr. Ramon Riera Macià 

Sr. Joan Carles del Río Pin 

Sr. Joan Sabaté Borrás 

Sr. Lluís Sacrest Villegas 

Sr. Maties Vives March 

 

Segon.- 1. Designar, en virtut de la renovació esmentada en l’apartat anterior, 

Consellers de l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de Catalunya en 

representació d’aquesta Diputació, com a Corporació fundadora, les següents 

persones: 
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Sr. Josep Bueno Escalero 

Sr. Oriol Carbó Serinyena 

Sr. Jaume Ciurana Llevadot 

Sr. Jordi Moltó Biarnés 

Sr. Joan Puigdollers Fargas 

Sr. Jaume Rabeya Casellas 

Sr. Francesc Sánchez Arcs 

Sr. Pere Prat Boix 

Sr. Jesús Codera Duaso 

Sr. Juan José Fernández Martín 

Sr. Ferran Martínez Ramos 

Sr. Matías Vives March 

Sr. Ramon Riera Macià 

Sr. Joan Carles del Rio Pin 

Sr. Miquel Aguilà Barril 

Sr. Jordi Aymami Roca 

Sr. Jordi Bertran Castellví 

Sr. Joan Echániz Sans 

Sr. Angel Fernández Martínez 

Sr. Emili Medan Ané 

Sr. Antoni Montseny Domènech 

Sr. Josep Ramoneda Molins 

Sr. Joan Sabaté Borrás 

Sr. Lluis Sacrest Villegas 
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Sra. Maite Vilalta Ferrer 

Sr. Amadeo Juan Prat 

Sra. Antonia Ma. Sánchez Moreno 

Sr. Eduard Gisbert Amat 

Sr. Josep Mayoral Antigas 

 

2.- Designar el Sr. Eduard Gibert Amat, Conseller de l’Assemblea General de la 

Caixa d’Estalvis de Catalunya, en substitució del Sr. Antoni Serra Ramoneda, 

amb un mandat que finalitzarà en la renovació de l’any 2008. 

 

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

 
4.- Dictamen de data 8 de febrer de 2006 que proposa la integració de la 
Diputació de Barcelona com a Patró de la Fundació privada Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals. 
 
Primer.- Integrar-se la Diputació de Barcelona en la “Fundació privada Institut 

Barcelona d’Estudis Internacionals”, ateses les finalitats d’interès general que 

constitueixen el seu objectiu; i acceptar el càrrec aprovat pel Patronat en la 

seva reunió de 14 de desembre de 2005i aprovar els estatuts pels que es 

regeix la Fundació, segons el text que s’acompanya al present dictamen 

assenyalat com a annex número 1 i acceptar el càrrec de Patró d’acord amb el 

nomenament aprovat pel Patronat en la seva reunió del 14 de desembre de 

2005. 
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Segon.- Designar el Diputat President delegat de l’Àrea de Govern Local, Il·lm. 

Sr. Antoni Fogué Moya, per tal de representar la Diputació de Barcelona de 

manera estable en el sí del Patronat i a la Comissió Permanent, i exercir en el 

seu nom les funcions de patró, tot facultant-lo per a atorgar els documents 

públics o privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per 

comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació, en 

qualsevol de les formes previstes en l’article 19.1, de la Llei 5/2001, de 2 de 

maig, de fundacions. 

  

Tercer.- Facultar àmpliament la Presidència de la Corporació, per a adoptar les 

disposicions complementàries i oportunes per a la plena efectivitat dels 

precedents acords. 

 

Quart.- Comunicar els precedents acords a la Fundació privada Institut 

Barcelona d’Estudis Internacionals i al Diputat designat, per al seu coneixement 

i efectes. 

 

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

 

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 

5.- Dictamen de data 7 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera, a favor de la 
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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 d’Abrera, en 

data 27-1-2006 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 el actes anteriors. 

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

 
II.- 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. 
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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 el actes anteriors. 

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

 
III.- 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 dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 

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

 
IV.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès 
general 
 
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
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· 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 el actes anteriors. 

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

 

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

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

Diputació de Barcelona. 

 

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

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

signatura i formalització. 

 

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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6.- Dictamen de data 24 de gener de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada per la Junta General del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del Besòs, 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 la Junta General del Consorci per a la 

Defensa de la Conca del Besòs en data 30 de novembre 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: 

 

- Sancions mediambientals 

 

Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són: 

- Elaboració i emissió de documents cobratoris. 

- Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

- Dictar la provisió de contrenyiment. 

- 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. 
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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 

 
7.- Dictamen de data 24 de gener de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sallent, 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 Sallent, en 

data 22 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: 

 

- 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. 
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- 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. 

 

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

 
8.- Dictamen de data 24 de gener de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 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 Sant Joan 

Despí, en data 19 de desembre de 2005 a favor de la Diputació de Barcelona 



Àrea de Presidència                                               Servei de Secretaria                                         Unitat d’Actes 
 

 15

de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 

públic, que a continuació s’especifiquen: 

 

- Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via 

pública. 

- Taxa de clavegueram. 

- Taxa per la recollida de residus sòlids urbans (domiciliaris i comercial). 

 

Les funcions que en relació a la gestió d’aquestes taxes es delega són: 

 

- Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

- Elaboració i emissió de padrons i documents cobradors.  

- Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

- Resolució de l’expedient de devolució d’ingressos indeguts. 

- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

- Qualsevol altre necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 

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

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

Diputació de Barcelona. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
9.- Dictamen de data 7 de febrer de 2006 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 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 Sant Pere 

de Vilamajor, en data 10-11-2005 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: 

 

- Sancions i multes coercitives diverses imposades per l’Ajuntament en exercici 

de la seva potestat sancionadora. 

 

▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 

▪ Recaptació dels deutes, en període executiu. 

▪ Liquidació d’interessos de demora. 

▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra 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 i formalització. 

 

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 
 
Intervenció General 
 
10.- Donar compte del decret de la Presidència de data 14 de febrer de 
2006 que resol aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de 
l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona de 

l’exercici de 2005, que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

607.682.210,90

549.955.218,48

(c) Resultat pressupostari (a -b) 57.726.992,42 

(d) Ajustos 

     Despeses finançades amb romanent líquid 

     de tresoreria                                                      + 117.745.031,14 

+  Desviacions negatives de finançament              +        204.478,74 

-   Desviacions positives de finançament                -     9.738.694,47 

108.210.815,41

Resultat pressupostari ajustat (c + d) 165.937.807,83 

 
ROMANENT DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

136.371.938,73

77.656.247,33

214.839.507,58

(d) Romanent de Tresoreria Total (a - b + c) 273.555.198,98

 
DISTRIBUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA EUR 

(a) Romanent de Tresoreria Total  

(b) Romanents incorporats i pendents d'incorporar  

273.555.198,98

141.527.272,44

Romanent  de Tresoreria disponible (a – b) 132.027.926,54

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament 

d’Economia i Finances i al Departament de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de 

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

per manifestar que cada any els romanents de Tresoreria que ens presenten 

van en augment i considerem que és el símptoma d’alguna cosa. Estem fins i 

tot disposats a admetre que alguns dels crèdits que figuren en aquests 

romanents de Tresoreria no depèn la seva execució únicament de la Diputació, 

però sí que amb el gruix d’aquests recursos es podria fer molta més cosa. 

Tornem a demanar, com hem fet de forma reiterada, que revisin els 

mecanismes d’eficiència de la gestió d’aquesta Casa. Entenem que un 

romanent de Tresoreria de dos-cents setanta-tres milions d’euros, que 

descomptats els que hi ha incorporats (cent trenta-dos milions d’euros), que si 

tornem a descomptar els que avui mateix s’incorporaran ja baixen, però és 

evident que un romanent d’aquesta quantia també és el símptoma que, la 

Diputació no té la capacitat de dotar els ajuntaments amb més recursos.  

El romanent de Tresoreria que té aquesta Casa equival a tot el pressupost del 

Departament de Cultura de la Generalitat i convindran amb nosaltres que no és 

lògic. 

 

Els tornem a demanar, que millorin els mecanismes, que siguin més eficients 

en la gestió, que tinguin la capacitat directa, per dotar de més recursos els 

ajuntaments. 

 

Cal destacar també dos organismes o dues institucions d’aquesta Casa que 

tenen romanents de Tresoreria que, per la seva pròpia activitat, es podrien 

utilitzar d’una forma més eficient.  

 

L’Organisme de Gestió Tributària, amb vint-i-dos milions d’euros de romanent 

de Tresoreria, te molt marge encara per continuar disminuint el premi de 
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cobrança que es fa als ajuntaments, que tenen delegada part de la seva gestió 

tributària en aquesta Casa. La Casa de la Caritat que és una institució gairebé 

sense moviment pressupostari i té sis milions i mig d’euros a la caixa, entenem 

que també aquí hi ha molt marge. L’Institut d’Edicions té tres milions i mig 

d’euros, però entenem que té una dinàmica pressupostària diferent de la que 

pot tenir l’Organisme de Gestió Tributària o pot tenir la Casa de Caritat. Per 

tant, el que els demano és que no visquin instal·lats en aquest “aquí, en 

aquesta Casa, això es fa bé per tradició” sinó que siguin capaços de revisar 

procediments i destins d’aquests recursos.  

 

A continuació la Presidència concedí l’ús de la paraula al President de l’Àrea 
de Govern Local, Sr. Fogué el qual adreçant-se al Sr. Ciurana, manifestà que 

la liquidació del pressupost de l’exercici 2005 dóna un resultat positiu, i que en 

l’exercici pressupostari d’una administració el resultat sigui positiu sempre és 

molt millor que no estiguéssim en números negatius. 

 

Des del punt de vista del que ha estat l’execució dels ingressos durant l’exercici 

2005 i l’execució de les despeses, hi ha una diferència en el nivell d’execució 

d’uns i d’uns altres.  

 

L’execució dels ingressos està al dia i, hem tingut més ingressos dels previstos, 

procedents de l’Estat com a conseqüència d’unes gestions polítiques fetes 

entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri d’Economia 

i Finances del Govern d’Espanya. Això ha permès que unes quantitats no 

previstes com eren la liquidació del 2004, que s’havia de fer efectiva el 2006, 

s’hagi avançat en l’acord per la compensació de l’I.A.E., han fet que tinguem un 

nivell d’execució d’ingressos molt superior al que teníem previst.  
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En quant a l’execució de les despeses, si comprovem quin és el nivell de 

l’exercici 2005, amb el seu conjunt de tots els capítols, arribarem a la conclusió 

que, tenint en compte les obligacions reconegudes, o sigui quan ja hem entrat 

al fet de pagar, estem a un nivell del 71,05% d’execució del pressupost. Ara bé, 

si el que fem és analitzar la despesa compromesa, aquella que està ja amb una 

finalitat i amb un destí, resulta que el nivell d’execució del pressupost de 

despeses és del 91,5%. Per tant, hi ha un salt important de gairebé cent 

seixanta milions d’euros entre el que ja és obligació reconeguda i el que, sense 

ser-ho, és un compromís igual de ferm d’aquesta Corporació amb tercers. 

 

Amb ajuntaments, majoritàriament, amb entitats locals, i és fonamentalment el 

Capítol VII, que és el de transferències de capital als ajuntaments, el que està 

amb un nivell d’execució, amb obligacions reconegudes, de l’ordre del 36,5%. 

En canvi, a nivell del compromís del Capítol VII és del 81,2.  

 

Entre altres coses, una de les nostres feines és donar el màxim de suport, a 

tots els nivells als municipis, perquè puguin desenvolupar els seus projectes i 

els seus programes.  

 

Dels dos-cents setanta-tres milions de romanent líquid de Tresoreria, que és el 

resultat a 31-XII-2005, d’aquests, hi ha una incorporació de romanents, 

utilitzant la via de la Llei d’Hisendes Locals, per un import de 141,5 milions 

d’euros i ara hi haurà una modificació de crèdit per import de setanta-sis milions 

d’euros. Dels dos-cents setanta-tres milions, hi han 217,5 que obeeixen a 

acords i compromisos, majoritàriament Capítol VII, inversions, i també 

transferències de Capítol IV. El 78% d’aquests 217,5 milions d’euros 

corresponen a ajuts i suport directe als ens locals, i l’altre 22% tenen una 
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repercussió indirecta sobre els serveis que s’ofereixen al conjunt dels 

municipis.  

 

Sol·licità la paraula el Sr. Ciurana per contestar al Sr. Fogué dient-li que en 

l’execució d’un pressupost s’ha de tendir al cent per cent en cada exercici. El 

pressupost és una previsió, és cert, perquè, entre altres coses, s’hi incorporen 

nous ingressos o sorgeixen despeses no previstes.  

 

Quan vostè diu que en el Capítol VII estem a un nivell d’execució del trenta-sis i 

escaig  vol dir que hi ha algun mecanisme que no funciona. El que els estic 

dient és que tinguem la capacitat per revisar quins són els que no funcionen. 

 

Nosaltres convidem una vegada més a què revisin els procediments, si em 

permeten el símil futbolístic, hi va haver un gran entrenador del Barça que va 

dir: “Els diners han d’estar al camp i no han d’estar al banc”. Doncs els diners 

de la Diputació han d’estar al municipi i no a la caixa. Per tant, nosaltres ens 

neguem a considerar normal que el romanent de Tresoreria de la Diputació de 

Barcelona sigui l’equivalent al pressupost del Departament de Cultura de la 

Generalitat , o que, descomptats els crèdits, sigui l’equivalent a tot el 

pressupost del Departament de Comerç, Consum i Turisme del Govern de la 

Generalitat. Per tant, els convidem, a treure el màxim benefici d’aquests 

recursos al servei del món local, que per això existeix aquesta Casa.  

 

Per acabar amb aquest tema, la Presidència donà la paraula al Sr. Fogué el 

qual matisà que la previsió del pressupost que vàrem aprovar l’exercici 2005 

era per un import, el pressupost de despeses i d’ingressos, de cinc-cents dotze 

milions d’euros. Les obligacions reconegudes, i per tant no compromeses, 
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ascendeixen, gairebé, cinc-cents cinquanta milions d’euros. Per tant, no podem 

parlar d’incapacitat de donar resposta a la necessitats dels municipis. Hem 

gastat més del previst gràcies a què hem tingut més ingressos, no confondre el 

fet que no siguin obligacions reconegudes amb què no siguin obligacions 

igualment acceptades, necessàries i compromeses, que el diner no està lliure i, 

utilitzant un símil semblant, li diria que els que formen part de l’equip i estan en 

el camp no tan sols són els que juguen sinó també els que estan a la banqueta, 

perquè en qualsevol moment han d’estar predisposats per sortir a jugar.  

 

I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
11.- Donar compte del decret de la Presidència de data 10 de febrer de 
2006 que resol aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme 
autònom Flor de Maig de l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom Flor 

de Maig, de l’exercici 2005, que es concreta en les següents magnituds 

bàsiques: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

6.014.225,04

5.634.806,69

(c) Resultat pressupostari (a -b) 379.418,35 

(d) Ajustos 966.917,38

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 1.346.335,73
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ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

428.708,50

712.117,00

3.240.819,59

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 2.957.411,09

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat 121.736,52

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 2.835.674,57

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 

 
I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
12.- Donar compte del decret de la Presidència de data 10 de febrer de 
2006 que resol aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme 
autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom 

Institut del Teatre, de l’exercici 2005, que es concreta en les següents 

magnituds bàsiques: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

15.129.285,03

15.282.318,99

(c) Resultat pressupostari (a -b) - 153.033,96 

(d) Ajustos 786.317,80

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 633.283,84

 
ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

1.219.232,21

1.183.504,06

1.211.554,77

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 1.247.282,92

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat 379.251,92

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 868.031,00

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 

I el Ple, restà assabentat del present decret. 
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13.- Donar compte del decret de la Presidència de data 10 de febrer de 
2006 que resol aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme 
autònom Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de 
l’exercici de 2005. 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom 

Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), de l’exercici 2005, 

que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

5.474.236,56

3.710.165,26

(c) Resultat pressupostari (a -b) 1.764.071,30 

(d) Ajustos 347.772,77

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 2.111.844,07

 
ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

1.176.678,22

448.725,84

3.844.626,30

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 4.572.578,68

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat 641.506,02

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 3.931.072,66

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
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Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 

 
I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
14.- Donar compte del decret de la Presidència de data 30 de gener de 
2005 que resol aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme 
autònom Patronat Mas Manolo de l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom 

Patronat Mas Manolo, de l’exercici 2005, que es concreta en les següents 

magnituds bàsiques: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

867,43

0,00

(c) Resultat pressupostari (a -b) 867,43 

(d) Ajustos 0,00

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 867,43

 
ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

84,05

0,00

45.210,26

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 45.294,31

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 45.294,31
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Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 

 
I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
15.- Donar compte del decret de la Presidència de data 3 de febrer de 2006 
que resol aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme autònom 
Patronat d’Apostes de l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom 
Patronat d’Apostes, de l’exercici 2005, que es concreta en les següents 

magnituds bàsiques: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

2.712.143,15

3.633.620,23

(c) Resultat pressupostari (a -b) - 921.477,08 

(d) Ajustos + 1.551.724,14

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 630.247,06
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ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

173.579,64

303.637,47

910.154,15

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 780.060,32

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat --------

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 780.060,32

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 

 
I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
16.- Donar compte del decret de la Presidència de data 30 de gener de 
2006 que resol aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme 
autònom Fundació Pública Casa de Caritat de l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom 
Fundació Pública Casa de Caritat, de l’exercici 2005, que es concreta en les 

següents magnituds bàsiques: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

143.892,58

0,00
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(c) Resultat pressupostari (a -b) 143.892,58 

(d) Ajustos 0,00

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 143.892,58

 
ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

13.285,83

5.799,62

6.547.927,61

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 6.555.413,82

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 6.555.413,82

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 

 

I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
17.- Donar compte del decret de la Presidència de data 7 de febrer de 2006 
que resol aprovar la liquidació del pressupost de l’Organisme autònom 
Institut d’Edicions de l’exercici de 2005. 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme autònom 
Institut d’Edicions, de l’exercici 2005, que es concreta en les següents 

magnituds bàsiques: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

13.207.025,56

12.382.983,08

(c) Resultat pressupostari (a -b) 824.042,48

(d) Ajustos 2.418.819,67

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 3.242.862,15

 
ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

358.838,50

2.161.671,62

5.531.631,86

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 3.728.798,74

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat 

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 3.728.798,74

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 

 

I el Ple, restà assabentat del present decret. 

 
18.- Donar compte del decret de la Presidència de data 10 de febrer de 
2006  que  resol  aprovar  la  liquidació  del  pressupost de l’Organisme de  
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Gestió Tributària (ORGT) de l’exercici de 2005. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme de Gestió 

Tributària, de l’exercici 2005, que es concreta en les següents magnituds 

bàsiques: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI EUR 

(a) Drets reconeguts nets 

(b) Obligacions reconegudes netes 

33.573.021,78

30.134.774,03

(c) Resultat pressupostari (a -b) 3.438.247,75 

(d) Ajustos 0,00

Resultat pressupostari ajustat (c - d) 3.438.247,75

 
ROMANENT  DE TRESORERIA EUR 

(a) Deutors pendents de cobrament 

(b) Creditors pendents de pagament  

(c) Fons líquids de Tresoreria 

109.121.109,59

127.146.781,14

40.536.964,68

(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c) 22.511.293,13

(e) Romanent per a despeses amb finançament afectat 

(f) Romanent per a despeses generals (d - e) 22.511.293,13

 

Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 

sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

 

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació al Departament d’Economia i 

Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 

 

I el Ple, restà assabentat del present decret. 
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19.- Dictamen de data 1 de febrer de 2006 que proposa ratificar l’acord 
d’aprovació del pressupost del Consorci Escola Industrial de Barcelona, 
les seves bases d’execució i tarifes annexes per a l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Ratificar de conformitat amb allò que disposa l’art. 6è.2 dels estatuts 

del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), l’acord núm. 14/2005 

adoptat pel Consell de Govern del CEIB, el 21 de desembre de 2005,  i que és 

del tenor següent: “Vist el projecte de pressupost 2006 elaborat per la Direcció 

del consorci, el Consell de Govern, a proposta de la Comissió Permanent, 

acorda aprovar el Pressupost 2006, la seva relació de llocs de treball, les bases 

d’execució i tarifes annexes. La qual cosa us notifico als efectes de la seva 

ratificació per part dels òrgans corresponents de les entitats consorciades, 

d’acord amb el que preveu l’art. 6.2 dels estatuts del CEIB”.  

 

Segon.- Comunicar l’acord precedent al CEIB pel seu coneixement. 

 

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

 

20.- Dictamen de data 6 de febrer de 2006 que proposa aprovar la 
modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme autònom Institut 
del Teatre per al curs acadèmic 2006-2007. 
 
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial 

Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els 

articles del 15 a 19 del propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal 
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Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2006-

2007, en allò que afecta a l’epígraf II “Serveis administratius”, a l’epígraf III 

“Ensenyaments reglats” i a l’epígraf IV “Assegurances escolars”,  en la forma 

que resulta de l’annex. 

 

Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord 

precedent, així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta 

dies a comptar des del següent al de la publicació del present anunci 

d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats  

podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin 

oportunes. 

 

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

 

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop 

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

 

Cinquè.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text 

íntegre de les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor 

l’endemà de la publicació al citat Butlletí. 

 

Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de 

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

disposen l’article 2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de 

funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i 

d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
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s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord 

definitiu i el text íntegre de l’Ordenança. 

 

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

 
Servei de Programació  
 
21.- Dictamen de data 17 de febrer de 2006 que proposa aprovar diverses 
modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a 
l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 3/2006 del pressupost de la Diputació 

de Barcelona de l’exercici 2006, que recull crèdits extraordinaris, suplements de 

crèdit i transferències de crèdit, per un import total de setanta-sis milions tres-

cents noranta-nou mil vuit-cents seixanta-nou euros amb deu cèntims 

(76.399.869,10) 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. 
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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. 

 

Respecte a aquest punt, el Sr. Ciurana manifestà que votarem favorablement 

tota vegada que el pressupost de l’exercici del 2006, va tenir el nostre suport, 

perquè entenem que aquesta modificació incorpora unes majors transferències 

als municipis, però desitjaríem que els Consells Comarcals també entressin en 

els seus esquemes de transferències al món local i els consideressin com a 

ens locals de Catalunya.  

 

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 del Partit 

Popular. El resultat definitiu va ser de 39 vots a favor i 3 abstencions. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Servei de Vies Locals 
 
22.- Dictamen de data 10 de gener de 2006 que proposa incoar expedient 
de traspàs, a favor de l’Ajuntament de Gurb, del tram de la carretera BV-
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4601, entre els p.k. 0,930 i  2,400. 
 
Primer. – Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Gurb, 

segons la petició formulada pel seu Alcalde en el seu escrit de data 18 

d’octubre de 2005, presentat en el Registre d’entrada d’aquesta Diputació amb 

data 26 d’octubre de 2005, del tram de la carretera BV-4601, gestionada per la 

Diputació de Barcelona, comprès entre el p.k. 0,930 (límit amb el terme 

municipal  de  Vic)  i  el p.k. 2,400 (rotonda de la carretera C-17), de conformitat 

amb l’informe tècnic sobre la referida petició que ha estat emès pel Servei de 

Vies Locals d’aquesta Diputació i que es transcriu a la part expositiva del 

present Dictamen. 

 
Segon. – Notificar a l’Ajuntament de Gurb els presents acords, demanant-li que 

per acord plenari de la referida Corporació municipal es faci efectiva la seva 

acceptació expressa del traspàs del tram de la carretera BV-4601 que es troba 

comprés entre els punts quilomètrics d’inici i de final que s’han definit en 

l’anterior Acord Primer, de conformitat amb les conclusions de l’expressat 

informe tècnic del Servei de Vies Locals, i que procedeixi a efectuar la 

comunicació d’aquest acord plenari a la Diputació de Barcelona, per tal que 

aquesta pugui continuar la tramitació de l’expedient de traspàs davant dels 

òrgans competents de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tercer – Procedir, amb posterioritat a que l’Ajuntament de Gurb hagi notificat a 

aquesta Diputació l’acord plenari que ha d’adoptar en els termes que s’han 

expressat en l’anterior Acord Segon, a trametre el present expedient de traspàs 

a  la  Direcció  General  de  Carreteres  depenent  del  Departament  de Política  
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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. 

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

 
23.- Dictamen de data 10 de gener de 2006 que proposa a l’Ajuntament de 
Santa Fe del Penedès la incoació d’expedient de traspàs, a favor de 
l’expressat Ajuntament, del tram de la carretera BV-2156, entre els p.k. 
0,000 i 0,500. 
 
Primer. – proposar a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès el traspàs a la 

titularitat de l’Ajuntament del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,500 de 

la carretera BV-2156, 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, amb les característiques tècniques descrites en 

la fitxa de dades geomètriques que s’ha transcrit en la part expositiva del 

present Dictamen, d’acord amb les conclusions de l’informe tècnic del Servei de 

Vies Locals d’aquesta Diputació, de què s’ha fet esment. 

 

Segon. – notificar els presents acords a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès, 

als efectes que, si aquest acceptés expressament la proposta de traspàs que 

s’efectua per part d’aquesta Diputació, que s’haurà d’adoptar mitjançant acord 

plenari  municipal  i  notificar  al  Servei  de Vies Locals de la Diputació, aquesta  
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pugui procedir  als tràmits necessaris  per a la incoació del corresponent 

expedient de traspàs de la competència de la Generalitat de Catalunya, i a 

elevar la petició de les dues administracions implicades a la Direcció General 

de Carreteres depenent del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques, enviant-li en el seu cas el corresponent expedient de traspàs, per a 

la seva resolució, una vegada acomplerts els tràmits pertinents. 

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

 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
Servei d’Acció Social 
 
24.- Dictamen de data 2 de febrer de 2006 que proposa aprovar la 
constitució de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències, amb 
l’objectiu de que la província de Barcelona disposi d’un instrument de 
treball que permeti aconseguir els millors serveis i programes possibles, 
amb uns nivells òptims de participació i amb una gestió eficient que 
proporcioni als ciutadans, d’acord amb les competències municipals, uns 
serveis de qualitat en l’àmbit de les drogodependències i el Protocol de 
Composició i Funcionament de la Xarxa Local de Prevenció de 
Drogodependències. 
 

Primer.- Aprovar la constitució de la Xarxa Local de Prevenció de 

Drogodependències,  amb l’objectiu de que la província de Barcelona disposi 

d’un instrument de treball que permeti aconseguir els millors serveis i 
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programes possibles, amb uns nivells òptims de participació i amb una gestió 

eficient que proporcioni als ciutadans, d’acord amb les competències 

municipals, uns serveis de qualitat en l’àmbit de les drogodependències. 

 

Segon.- Aprovar el Protocol de Composició i Funcionament de la Xarxa Local 

de Prevenció de Drogodependències, que s’adjunta a la present proposta i que 

estableix els objectius i finalitats de la Xarxa i en especial el procediment 

d’adhesió a la mateixa. 

 

Tercer.- Determinar que la presidència general de la Xarxa Local de Prevenció 

de Drogodependències la ostenti la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar 

Social, Il.lma. Sra. Núria Carrera i Comes. 

 
Quart.- Facultar, tan àmpliament com sigui possible en dret, a la presidència 

delegada de l’Àrea de Benestar Social, per a què, com a presidenta de la Xarxa 

Local de Prevenció de Drogodependències, adopti aquells actes que siguin 

necessaris per coordinar, dirigir i impulsar el funcionament de la Xarxa Local de 

Prevenció de Drogodependències, fins i tot per a què en nom de la Diputació 

de Barcelona, constati, accepti o denegui les adhesions efectuades pels Ens 

locals de la província. 

 

Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els 

presents acords i el Protocol de Composició i Funcionament de la Xarxa Local 

de Prevenció de Drogodependències, per a general coneixement. 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
25.- Dictamen de data 30 de gener de 2005 que proposa l’aprovació de 
l’adhesió al Pla Marc de l’Associació de Propietaris Berguedà Verd del 
municipi de Gironella. 

 
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Gironella al Pla Marc de 

Recuperació i Valorització de terrenys forestals de l’Associació de Propietaris 

Forestals del Berguedà Verd. 

 

Segon.- Aprovar l’adhesió al conveni Marc de data 31 de maig de 2000 en el 

sentit d’incloure com a membre a l’Ajuntament de Gironella. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la resta de membres de l’Associació de 

Propietaris Forestals del Berguedà Verd. 

 

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

signatura de quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat. 

 

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

 

26.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que presenta el Grup Popular en relació a 

l’avantprojecte de Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 

Persones en Situació de Dependència. 
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La portaveu del grup Popular, Sra. Esteller, manifestà el desig del seu grup 

de deixar sobre la taula per el proper Ple la proposta presentada.  

 
Obert el capítol de precs i preguntes, la Presidència donà la paraula al 

portaveu del grup Socialista, Sr. Labòria el qual donà compte al Ple d’un 

acord que, per unanimitat, va prendre la Junta de Portaveus donant 

recolzament a una iniciativa que ja va ser objecte d’una proposició no de llei, 

també aprovada en el Parlament de Catalunya per tots els grups polítics, i 

igualment a una declaració aprovada en una sessió plenària, en l’Ajuntament 

de Barcelona, referent a la recuperació de la memòria històrica del Monument 

de les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch a la ciutat de Barcelona. Afegí el 

Sr. Labòria que aquesta moció, s’havia d’aprovar en aquesta Casa donada la 

vinculació de la persona, de Josep Puig i Cadafalch, com a President de la 

Mancomunitat i Diputat Provincial en el seu moment, però també, donat, el que 

va simbolitzar en el marc de 1919, quan es van construir quatre columnes, un 

símbol de les quatre barres, que van ser enderrocades en plena dictadura del 

general Primo de Rivera. La Junta de Portaveus, en nom de tots nosaltres, es 

fa ressò d’una campanya popular de recuperació d’aquestes columnes.  

 

A continuació la Presidència va fer ús de la paraula per comunicar que avui és 

l’últim Ple en què comptarem amb la presència del senyor Interventor, senyor 

Josep Rodrigo Molí, com a Interventor General d’aquesta Casa, en la qual 

porta vint-i-quatre anys de serveis dins d’una llarga història dins de 

l’Administració.  
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Són quaranta-nou anys els que el senyor Rodrigo porta dedicat a aquesta 

gestió, que és servir els ciutadans i les ciutadanes a través de la seva 

responsabilitat com a funcionari públic. El senyor Rodrigo ha estat testimoni, i a 

la vegada jo crec que ha estat un col·laborador necessari, en aquests vint-i-

quatre anys en aquesta Diputació, de les transformacions i els canvis que s’han 

produït i la modernització d’aquesta mateixa Casa, que és sens dubte avui una 

referència no solament a Catalunya sinó fora de Catalunya. Avui es jubila 

voluntàriament i li volíem agrair la seva dedicació, el seu treball durant aquests 

anys a la Diputació de Barcelona. Li desitgem molts èxits en la vida personal 

que a partir d’avui començarà, i que sàpiga que, en definitiva, deixa aquí molts 

amics, i també m’imagino que molta gent d’aquesta Casa voldrà, en el futur, 

continuar gaudint de la seva amistat. 

 

Tot seguit la Presidència donà l’ús de la paraula al Sr. Interventor per adreçar-

se als membres de la Corporació. El Sr. Rodrigo explicà detalladament la seva 

trajectòria com a funcionari així com el seu pas per diversos Ajuntaments, 

Diputacions i altres organismes de l’administració. 

 

Remarcà, amb especial èmfasi, els vint-i-quatre anys al front de la Intervenció 

General de la Diputació de Barcelona i recordà la bona relació mantinguda amb 

cinc Presidents de la Corporació durant aquests anys i amb els Diputats 

responsables de l’àrea econòmica, amb els quals ha mantingut un tracte més 

directe. 
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Per finalitzar amb la seva intervenció, volgué agrair a tots els polítics que al 

llarg dels anys li han dipositat la seva confiança i a tots els funcionaris i 

treballadors que gràcies al seu interès, dedicació i bona relació, han col·laborat 

a realitzar la seva tasca al front de la Intervenció 

 

El president aixecà la sessió a les 12 hores i 40 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 537254 al 

537274.  

 

Barcelona, 30 de març de 2006 

 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 
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