Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2007
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 d’abril de 2007, 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 vicepresident primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vicepresident segon, Ramon Álvarez Martínez, del
vicepresident tercer, Xavier Florensa Cantons, 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, Flora Casé
Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat,
Jacint Codina Pujols, 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, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria
Martorell, Francesc López Guardiola, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada
Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Virginia Muré
Àvalos, Antonio Pedrero Utrilla, Joan Puigdollers Fargas, Joan Recasens Guinot,
Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Víctor Ros Casas, 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 la interventora general, Teresa Raurich Montasell.
Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Rafael Cañedo
Torrubiano, Catalina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Jordi Cornet Serra, Josep Mayoral
Antigas, Manel Olivés Juanola, Miquel Rubirola Torrent, Víctor Ros Casas.
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 29 de
març de 2007, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1.- Dictamen de data 20 d’abril de 2007 que proposa ratificar la modificació dels
estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, del qual aquesta Diputació en forma part, aprovada definitivament en sessió
plenària del Consorci de data 12 d’abril de 2007, i el text refós que en resulta segons la
minuta que s’adjunta en annex.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci de Parc Agrari del Baix Llobregat, per a
la seva correcta formalització i publicació, així com a la resta d’entitats consorciades.
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El Ple, aprovà, entre d’altres, 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 41 vots a favor i 2 abstencions.
SECRETARIA
2.- Dictamen de data 16 d’abril de 2007 que proposa aprovar la Memòria de la
Gestió Corporativa de l’any 2006.
Aprovar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2006, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
El Ple, aprovà, entre d’altres, 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, el vot contrari dels diputats
assistents de Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del
Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 30 vots a favor, 11 en contra i 2
abstencions.
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
3.- Dictamen de data 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Argentona, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Argentona en data
2 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
Dictar provisions de constrenyiment.
Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
Liquidar interessos de demora.
Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.

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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament d’Argentona que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a 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
4.- Dictamen de data 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Berga, 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 Berga, en data 14
de febrer de 2007 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
▪ Pràctica de notificacions individuals de 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.

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.- 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
5.- Dictamen de data 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castelldefels, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castelldefels en
data 30 de novembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
b. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
c. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Castelldefels que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
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Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
6.- Dictamen de data 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató en data
23 de febrer de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Collbató que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a 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 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en
data 25 de gener de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
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l.

Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a 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 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat en data 19 de febrer de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
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cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a 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 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, en data 28 de febrer de 2007 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:
- Tributs i altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris
▪ Notificació de 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.
2.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant
acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre modificats, incloent les
funcions de gestió i de recaptació d’altres ingressos de dret públic municipals, tant
tributaris com no tributaris, amb el benentès que quan únicament s’hagi delegat les
funcions de recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la
competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les
funciones delegades amb la notificació del corresponent títol executiu per l’òrgan
municipal competent.
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.- 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
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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
10.- Dictamen de data 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat en data 20 de febrer de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
d. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a 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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11.- Dictamen de data 22 de març de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló, 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 Torelló, en data 26
de febrer de 2007 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 utilització de material de propietat municipal en l’actuació de sinistres
de particulars
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobradors.
▪ 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 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.- 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
12.- Dictamen de data 11 d’abril de 2007 que proposa aprovar la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes del Servei de Promoció de Polítiques
d’Igualtat Dona-Home per al curs acadèmic 2007-2008
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 Taxes del Servei de Promoció de
Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs 2007-2008, en allò que afecta a l’epígraf I
“Serveis administratius”, 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
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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 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
13.- Dictamen de dates 16 d’abril de 2007 que proposa aprovar una modificació
de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2007.
Modificació de crèdit núm. 9/2007
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 9/2007 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2007, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit, per un import total d’un milió cent quaranta-un mil sis-cents
trenta-vuit (1.141.638) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà
part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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El Ple, aprovà, entre d’altres, 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, el vot contrari dels diputats
assistents de Convergència i Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del
Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 30 vots a favor, 11 en contra i 2
abstencions.
Direcció Dels Serveis de Recursos Humans
14.- Dictamen de data 11 d’abril de 2007 que proposa aprovar la modificació de la
plantilla, actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de
Barcelona i dels seus Organismes Autònoms i actualització del Diccionari de
Competències.
Primer.- Aprovar les modificacions introduïdes en les plantilles de la Diputació de
Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, reflectides en l'annex I al Dictamen i
referides als períodes que s'hi detallen.
Segon.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de
Barcelona i dels seus Organismes Autònoms reflectides com annex II al Dictamen i
referides als períodes que s’hi detallen.
Tercer.- Aprovar l’actualització, amb efectes 1 d’abril de 2007, el Diccionari de
Competències Corporatives (annex lll).
El Ple, aprovà, entre d’altres, 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 l’abstenció dels diputats
assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular. El resultat
definitiu va ser de 30 vots a favor i 13 abstencions.
Servei de Patrimoni i Contractació
15.- Dictamen de data 26 de març de 2007 que proposa aprovar la rectificació de
l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de desembre
de 2006.
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació de
conformitat amb els quadres “Resum consolidat de la Corporació per epígrafs exercici 2006” i “Resum consolidat de la Corporació per comptes - exercici 2006”, i
documentació que s’acompanya, indicativa de la seva situació a 31 de desembre de
2006, d’acord amb el què disposen l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 32 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; els arts.
222.2 i 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 103 i 105 del Reglament
del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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El Ple, aprovà, entre d’altres, 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 41 vots a favor i 2 abstencions.
16.- Dictamen de data 16 d’abril de 2007 que proposa aprovar l'expedient de
contractació per a l'adquisició d'un immoble per situar-hi la Plataforma de
Distribució Logística de la Diputació de Barcelona (PDL.diba), mitjançant
procediment obert i forma d'adjudicació concurs, amb un pressupost màxim de
9.450.000,00 €, corresponent al Servei de Logística.
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació promogut pel Servei de Logística relatiu a
l’adquisició d’un immoble per situar-hi la Plataforma de Distribució Logística de la
Diputació de Barcelona, per un preu màxim de nou milions quatre-cents cinquanta mil
(9.450.000) €, impostos inclosos.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques, que hauran de regir la contractació de referència.
Tercer.- Procedir a la tramitació de l’esmentat contracte privat mitjançant el
procediment obert i amb la forma d’adjudicació concurs, d’acord amb el que disposen
els articles 5, 9, 73 i 74 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en
virtud del què estableix la clàusula 79 del Plec de Clàusules Administratives Generals
aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a
altres contractes administratius i als privats, aprovat pel Ple de la Diputació de
Barcelona en data 27 de juny de 2002 i publicat al BOP núm. 161 de data 6 de juliol de
2002.
Quart.- Autoritzar la despesa de nou milions quatre-cents cinquanta mil (9.450.000) €,
que anirà amb càrrec a la partida 22100 121D1 62200 del pressupost de l’exercici
2007.
Cinquè.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Butlletí
Oficial de la Província i al diari La Vanguardia.
El Ple, aprovà, entre d’altres, 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 41 vots a favor i 2 abstencions.
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS
17.- Dictamen de data 26 de març de 2007 que proposa sol·licitar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona a la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies “Red de Entidades Locales Biodiversidad + 2010”.
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Secció de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies “Red de Entidades Locales + Biodiversidad 2010”.
Segon.- Disposar que l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona efectuï els
tràmits adients per a dita adhesió.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
18.- Dictamen de data 29 de març de 2007 que proposa declarar desert el
concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa de la finca
MasJoan-El Polell, al parc natural del Montseny i proposar aprovar com a
procediment d’adjudicació el procediment negociat.
Primer.- Declarar deserta la licitació feta per l'adjudicació del contracte de concessió
administrativa per a gestionar la finca Masjoan-el Polell del Parc Natural del Montseny,
propietat de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a l'adjudicació de l'esmentat contracte pel procediment negociat
sense publicitat, d'acord amb l'article 159 e) del text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en el
procediment negociat.
Quart.- Notificar la present resolució a totes les empreses i persones físiques
licitadores als efectes escaients.
El Ple, aprovà, entre d’altres, 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 41 vots a favor i 2 abstencions.
MOCIÓ
19.- Moció de data 30 de març, que presenta el grup de Convergència i Unió,
relativa a donar suport a l’alcalde de Matadepera en un procediment penal que
se li ha obert per no fer onejar la bandera espanyola a la casa consistorial.
Atès que el Jutjat d’Instrucció número 2 de Terrassa ha reobert el cas, que havia
estat arxivat en considerar que no hi havia delicte, contra l’alcalde de
Matadepera, el senyor Jordi Comas, per un suposat delicte d’ultratge a la
bandera, i també de prevaricació, per no fer onejar la bandera espanyola a la
casa consistorial.
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Atès que a començaments de l’any 2006 més d’un centenar d’ajuntaments de
Catalunya adherits al manifest de l’associació “Un país, una bandera” van ser
denunciats per la presumpte absència de la bandera espanyola als “llocs que
prescriu la llei 39/1981, de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera
d’Espanya, i el d’altres banderes i ensenyes”, sense presentar cap prova al
respecte.
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i comarques, corresponent a la seva
condició d’entitat municipalista que defensa els interessos dels ajuntaments de
Catalunya, ha dut la defensa de tots els municipis que, havent estat denunciats
per l’Associació Convivència Cívica Catalana, han manifestat interès per rebre
aquest servei.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local de segon grau, ha de
prestar tot el suport possible als municipis de la demarcació,
Atès que la tasca fonamental dels ajuntaments a través dels alcaldes i regidors
és el govern i la gestió dels interessos dels seus ciutadans, de manera que les
denúncies i procediments oberts per a no fer onejar la bandera espanyola a
l’ajuntament fan perdre temps i esforços a unes administracions mancades de
recursos humans i econòmics i, per tant, atempten contra la convivència i bona
qualitat de vida als municipis on han estat interposades.
Atès que una vegada més s’evidencia el desemparament legal dels alcaldes i
regidors, els quals, estant al servei de les institucions i dels ciutadans dels seus
respectius municipis, són susceptibles de ser imputats penalment per delictes la
responsabilitat dels quals no els correspon.
Per tot això que hem exposat al Ple de la Diputació de Barcelona adopta els
següents:
Primer.- Mostrar el suport de la corporació al Sr. Jordi Comas i Rovira, alcalde
de Matadepera, en relació a la reobertura d’un procediment penal per no fer
onejar la bandera espanyola a la casa consistorial.
Segon.- Manifestar el rebuig a la decisió del Jutjat de Terrassa de reobertura del
procediment contra l’Alcalde de Matadepera per delicte d’ultratge a la bandera i
per delicte prevaricació.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’alcalde de Matadepera i al Parlament de
Catalunya i a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya.”
Sol·licità la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana per
manifestar que a començaments de l’any 2006, més d’un centenar d’ajuntaments de
Catalunya van ser denunciats, perquè s’havien adherit a la campanya “Un país, una
bandera”, pel fet de només penjar la bandera catalana de la façana o del pal principal
dels seus ajuntaments. Com a conseqüència de tots aquells processos i de la
intervenció de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, aquests processos
s’han anat resolent a través de les vies administratives i civils corresponents, però s’ha
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donat el cas de l’ajuntament de Matadepera, en el que el Jutjat d’Instrucció número 2
de Terrassa ha reobert el cas que fa que aquest alcalde, un alcalde de la nostra
demarcació, estigui acusat d’un suposat delicte d’ultratge a la bandera (s’entén
l’espanyola) i també de prevaricació. Em sembla, absolutament, fora de lloc i exagerat,
més i quan, segons l’article 8 del nou Estatut, també s’hauria de jutjar per ultratge a la
bandera, en aquest cas, la catalana i per prevaricació a tots aquells responsables
d’organismes públics que no tinguin penjada la bandera catalana a la seva façana; és
a dir, començant per tots i cada un dels comissaris de la Policia Nacional, per tots i
cada un dels comandaments militars de les casernes que hi ha a Catalunya,
continuant per totes i cada una de les institucions de l’Estat que avui encara no tenen
penjada la bandera catalana a la seva façana. Com que és una situació absurda,
nosaltres entenem que el que cal fer, des del món local, és donar el suport a aquest
alcalde i a l’altre centenar d’alcaldes que s’havien trobat en una situació d’aquestes
característiques. Per tant, el sentit d’aquesta moció és que aquesta Corporació mostri
el suport de la Corporació al senyor Jordi Comas i Rovira, alcalde de Matadepera. En
segon lloc, manifestar el rebuig a aquesta decisió del jutjat de Terrassa i comunicar
aquest acord al propi alcalde de Matadepera, al Parlament de Catalunya i a la
Delegació del Govern Espanyol a Catalunya. Em sembla que aquesta Casa, també, ha
d’estar al costat dels alcaldes, al costat dels ajuntaments quan són víctimes d’una
interpretació absurda de la norma.
A continuació, un cop explicada i defensada la Moció per part del Sr. Ciurana, la
Presidència donà la paraula al Vicepresident tercer, Sr. Florensa, el qual anuncià
que el Grup d’Esquerra Republicana votarà favorablement aquesta moció de suport a
l’alcalde de Matadepera en coherència amb el suport i el recolzament que, des de
diferents àmbits, per part de la nostra formació, s’ha donat al senyor Jordi Comas.
Nosaltres, afegí, compartim els arguments i de fet considerem que és una situació
lamentable que es produeixin fets com aquests, però sí que li volia fer unes
observacions, al senyor Ciurana. Li demanaria una mica de coherència perquè al seu
Grup, a l’ajuntament de Matadepera, ja no només no apliquen mai aquesta política,
sinó que ens fa arribar aquí aquesta moció però en canvi seria exigible que l’haguessin
presentat en l’ajuntament de Matadepera i, per tant, CiU s’hagués posicionat, en
l’ajuntament de Matadepera, en suport al seu alcalde. Això no s’ha produït però a més,
els seus regidors han tingut una actitud bastant indiferent per no dir crítica en aquesta
qüestió. El mateix “Diari de Terrassa” doncs diu: “Desde CiU se lo mira con distancia.
Su portavoz se ha limitado a comentar que lo ideal en estos temas es intentar buscar
el consenso pues se trata de un tema delicado que afecta a la sensibilidad de las
personas”. Agraeixo que vostès hagin presentat aquesta moció avui, però en tot cas,
senyor Ciurana, aquest debat i aquest suport, entusiasta a l’alcalde de Matadepera,
l’haurien d’haver fet on segur que toca que es produeixi aquest debat, que és a
l’ajuntament de Matadepera.
Tot seguit el President del Grup Popular en aquesta Corporació, Sr. García Albiol,
començà la seva intervenció dient que resulta curiós veure com alguns Grups polítics,
quan es tracta de complir la llei, només creuen que s’ha de complir quan els hi agrada
i, quan no els hi agrada, consideren que té moltes interpretacions o que no s’ha de dur
a la pràctica. Quan, per part de la Generalitat de Catalunya, es decideix sancionar a
comerciants per no retolar en català, es diu que es sanciona perquè s’ha d’aplicar la
llei i en aquest cas, quan estem parlant de la llei de banderes, el Grup de
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Convergència i Unió i el d’Esquerra Republicana consideren, que això no és així. Des
del Partit Popular, més enllà de què les lleis ens agradin o no ens agradin, creiem que
s’han d’aplicar, i pensem que fluix favor fem a les administracions i el fem a nosaltres
mateixos quan, per part dels representants polítics o de les administracions, no som
capaços de complir el que són les nostres obligacions. En democràcia, ningú està per
sobre de la llei i, mentre la llei no digui el contrari, si en un ajuntament es retira la
bandera espanyola, la llei s’està violant. Des del Partit Popular, ens preocupa molt
que, des de l’àmbit polític, des dels grups polítics, es digui als jutges què és o què és
el que han de deixar de fer. Aquesta filosofia, no la compartim i creiem que a on es
parla del rebuig de la decisió del jutjat, és traspassar una línia que ens sembla un tant
perillosa.
I finalitzo amb una pregunta directa al senyor Ciurana com a Portaveu del Grup de
Convergència i Unió. Si el senyor Xavier Trias és alcalde de Barcelona a partir del dia
27, retirarà la bandera espanyola de l’ajuntament de Barcelona?
En el seu torn de intervencions, la portaveu del grup d’Iniciativa per Catalunya –
Verds, Sra. Núria Buenaventura, manifestà que per part del Grup d’ICV, en aquesta
moció, el nostre vot serà el d’abstenció, perquè coincidim amb el criteri utilitzat
històricament a la Diputació de, en temes com aquests, no posicionar-nos com a
Diputació, però a la vegada, també, volem mostrar la nostra solidaritat amb l’alcalde de
Matadepera i, també, volem dir que nosaltres donem suport a la campanya “Un país,
una bandera”
A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup Socialista Sr.
Labòria, el qual començà dient que des d’un profund respecte per les opinions i
posicions polítiques de l’alcalde de Matadepera pensem que aquesta moció ha de ser
rebutjada; és a dir, votarem no, per raons de fons. Pensem que les lleis s’han de
complir o, en tot cas, s’han de modificar i com a poders públics i representants que
som dels ciutadans, als quals, els exigim, per la nostra part, que compleixin també lleis
i, de vegades, lleis que tampoc els satisfan en molts aspectes, no podem, nosaltres,
incomplir la llei. Des de la Diputació, afegí, és evident que donem suport als
ajuntaments, a ajuntaments de tot signe polític. En aquest sentit, sempre hem defugit
de donar suport als ajuntaments quan plantegen temes de contenciosos entre Grups
municipals, ells sabran, en la seva gestió política interna, com han de manejar les
seves relacions. Per tant, penso que a nosaltres no ens toca, com a institució, definirnos, recolzar, prendre part en contenciosos que, a més a més, tenen el seu fonament
legal i que per tant no podem dirimir. Penso que la nostra responsabilitat, aquí, en el
Plenari, com a mínim del nostre Grup, no passa per la de manifestar rebutjos a
decisions de jutjats. A les administracions, no ens correspon jutjar, en aquest cas entre
cometes la paraula “jutjar”, el que fan altres administracions i menys en l’àmbit judicial.
Tot seguit el Sr. Ciurana sol·licità la paraula per manifestar en primer lloc que em
sorprèn que, com a, representants del món local que som, no considerem gros que un
alcalde pugui anar a la presó fins i tot per no penjar la bandera espanyola al seu
ajuntament, nosaltres ho considerem gros i molt gros.
En segon lloc agraeixo el posicionament d’Esquerra Republicana, de recolzar aquesta
moció tot i que em dol que no hagi estat capaç de transcendir la conjuntura i la lluita
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local respecte al que aquí s’estava debatent. Agraeixo també l’abstenció d’Iniciativa,
encara que desitjaria, un posicionament més actiu, més ferm, més decidit en relació a
aquesta qüestió.
Respecte als representants del Partit Popular, vostès van ser els denunciants, per tant,
no ens esperàvem que poguessin prestar cap mena de suport; ara bé, vostès diuen
“S’ha de complir la llei, sempre” Sempre, eh? fins i tot quan és la llei penitenciària o
quan es diu, per exemple: “Nosaltres creiem que no ens han de dir, els jutges, el que
hem de fer”. Per tant, suposo que també estaran d’acord en què tampoc s’ha de dictar
als jutges què s’ha de fer, no? És a dir, probablement, si tinguéssim més temps per
debatre totes aquestes qüestions més a fons, tots arrossegaríem alguna altra
contradicció.
I pel que fa a la intervenció del senyor Labòria, ho lamento sincerament. És a dir, el
lideratge de situacions i en el món local no consisteix en dir: “nosaltres ni denunciarem
ni recolzarem”, això es rentar-se les mans i nosaltres entenem que, quan hi ha una
persona del món local que té, a sota, a sobre seu, l’espasa d’un procediment penal per
un tema d’aquestes característiques, allò normal que hauria de passar és que li
donéssim suport.
Sotmesa a votació, el Ple, rebutjà la present Moció, amb els vots contraris dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya i del grup del
Partit Popular, l’abstenció del grup d’Iniciativa per Catalunya – Verds i els vots
favorables dels grups polítics d’Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i
Unió. El resultat definitiu va ser de 24 vots contraris, 13 vots a favor i 6 abstencions.
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 20 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe.

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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