Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2007
A la ciutat de Barcelona, el dia 13 de desembre de 2007, a les 12 hores i 10 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, Màrius García Andrade, del
vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident quart, Carles Martí
Jufresa, del vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i de les diputades i diputats
que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch,Joan Amat Solé, Xavier Amor
Martin, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús
María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet
Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui,
Joaquim Ferrer Tamayo, Antoni Fogué Moya, Arnau Funes Romero, Antonio Gallego
Burgos, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García Lores,
Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, José
Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell,
Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs
Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas,
Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro
Romero Hernández, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Jordi Serra Isern, Jordi
Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.
Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella
Albiñana.
Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Montserrat
Ballarín Espuña,, Xavier Florensa Cantons i Carles Ruiz Novella.
Oberta la sessió, el Ple aprovà dels esborranys de les actes de les sessions plenàries
ordinària, de data 8 de novembre de 2007, i extraordinària, de data 22 de novembre de
2007, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ
1.- Dictamen de data 26 de novembre de 2007 que proposa l’aprovació inicial de
la modificació del Reglament de Gestió del BOP (Butlletí Oficial de la província
de Barcelona).
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de gestió del Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, per tal d’adequar-lo a les modificacions legislatives que
afecten de forma substancial al contingut del Reglament vigent en relació a la Llei
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11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; i per realitzar millores
sobre els procediments inclosos en el seu redactat actual, d’acord amb el que
estableix a l’article 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i altres normes aplicables, segons el text que s’adjunta al present
dictamen.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies els presents
acords i el text del Reglament, als efectes de presentació d' al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de
màxima difusió de la província i al tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial del Reglament
esdevindrà definitiu.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
SECRETARIA
2.- Dictamen de data 30 de novembre de 2007 que proposa la modificació de
membres en diverses Comissions Informatives i de Seguiment.
Primer.- Integrar el Diputat Im. Sr. Mario Sanz Sanz a la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Educació, en substitució de l’Im. Sr. José Vicente Muñoz Gómez.
Segon.- Integrar el Diputat Im. Sr. Mario Sanz Sanz a la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Igualtat i Ciutadania, en substitució de l’Im. Sr. José Vicente Muñoz
Gómez.
Tercer.- Integrar el Diputat Im. Sr. Mario Sanz Sanz a la Comissió Informativa i de
Seguiment de Comerç, en substitució de l’Im. Sr. José Vicente Muñoz Gómez.
Quart.- Integrar el Diputat Im. Sr. Mario Sanz Sanz a la Comissió Informativa i de
Seguiment de Cultura, en substitució de l’Im. Sr. Xavier Amor Martín.
Cinquè.- Integrar el Diputat Im. Sr. Xavier Amor Martín a la Comissió Informativa i de
Seguiment de Benestar Social, en substitució de l’Im. Sr. José Vicente Muñoz Gómez.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
3.- Donar compte del decret de data 5 de novembre de 2007 sobre cessament i
nomenament de la direcció general de la Xarxa Audiovisual Local e.p.e.
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Primer.- Cessar el Sr. Miquel Bonastre Codina com a Director General de l’entitat
pública empresarial XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL), amb efectes de 31
d’octubre de 2007, tot agraint-li els serveis prestats.
Segon.- Nomenar el Sr. Marcos Buenaventura Melillas Esquirol, Director General de
l’entitat pública empresarial XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL), amb el codi
retributiu A104 i una tipologia de jornada condicionada amb dedicació exclusiva (EC) i
efectes de data 1 de novembre de 2007.
Aquest nomenament té caràcter provisional en tant no es proveeixi el lloc en la forma
estatutàriament prevista.
Tercer.- Donar compte del present nomenament al Consell d’Administració de l’entitat i
al Ple de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en va restar assabentat.
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
4.- Dictamen de data 22 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada, per part de la Direcció General del Cadastre, de les funcions
de tramitació dels expedients d’alteracions cadastrals d’ordre físic i econòmic,
així com d’esmena de discrepàncies, i aprovació del conveni a subscriure entre
ambdues administracions, de col·laboració en matèria de gestió cadastral.
Primer.- Acceptar la delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona, per
part de la Direcció General del Cadastre, de les funcions de tramitació i aprovació dels
expedients d’alteracions cadastrals d’ordre físic i econòmic, així com d’esmena de
discrepàncies, relatius a béns immobles urbans i rústics en els termes continguts a la
minuta de conveni adjunta.
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 el conveni entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos
(Direcció General del Cadastre) i la Diputació de Barcelona, de col·laboració en
matèria de gestió cadastral, amb la finalitat de millorar l’eficiència en la gestió de
l’Impost sobre Béns Immobles que du a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, en els Municipis que han delegat les seves competències en
la Diputació de Barcelona.
El text del conveni es conté en document annex.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Barcelona per subscriure els
documents necessaris, en ordre a l’efectivitat dels acords anteriors.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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5.- Dictamen de data 21 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, 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 d’Aiguafreda, en data
23 d’octubre 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:
I – Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anterior.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general,
l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VI – Taxes per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers
i altres serveis fúnebres de caràcter local. Taxa pel servei de recollida
d’escombraries. Taxa de clavegueram. Taxa per retirada de vehicles abandonats
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anterior.
 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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament d’Aiguafreda i la Diputació de
Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
6.- Dictamen de data 21 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, 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’Aiguafreda en data
23 d’octubre 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.
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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.
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’Aiguafreda 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 12 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Artés, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Artés, en data
20 de juliol de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
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recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Execucions subsidiàries
 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.
II – Sancions administratives
 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.
III – Altres ingressos tan tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no
delegats en anteriors acords:
 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.- Acceptar l’especificació de l’abast de la Delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, en anteriors acords, respecte a les funcions de recaptació dels següents
conceptes tributaris:
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 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.
II – Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries comercials i industrials.
Taxa cementiri municipal. Taxa entrada de vehicles a través de les voreres i reserves
de via pública per aparcaments exclusius.
 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.
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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.

III – Taxes per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa
ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa ocupació de la via pública. Taxa
per la prestació del servei d’Escola Bressol. Taxa serveis ensenyaments especials en
establiments municipals. Taxa pel servei de deixalleria. Taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes i altres instal·lacions
anàlogues. Taxa terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
 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.
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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Artés a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
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Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI - Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries comercials i
industrials. Taxa cementiri municipal. Taxa entrada de vehicles a través de les
voreres i reserves de via pública per aparcaments exclusius.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general,
l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzar
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anterior.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Quotes d’urbanització
 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.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Contribucions especials
 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.
X - Taxes per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa ocupació de la via
pública. Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol. Taxa serveis
ensenyaments especials en establiments municipals. Taxa pel servei de
deixalleria. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
material de construcció, runes i altres instal·lacions anàlogues. Taxa terrenys
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
 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.
XI – Execucions subsidiàries
 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.
XII – Sancions administratives
 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.
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui
liquidar
 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
8.- Dictamen de data 12 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes
d’estrac, en data 8 d’octubre 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:
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzar
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Recaptació en voluntària de les quotes urbanístiques
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en els sentits que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via executiu, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent,
excepte en les sancions diverses on les funcions delegades s’iniciaran amb la
recaptació voluntària.
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3.- Accepta l’especificació de l’abast de la delegació de les taxes i preus públics que
l’Ajuntament va delegar en anteriors acords, en el sentit següent:
I.- Taxa de servei de guarderia municipal. Taxa de mercat municipal. Taxa per
ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. L Taxa de Llicències
urbanístiques. Taxa de drets de connexió d’escomeses d’aigua. Taxa per prestació del
servei d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Taxa per expedició de documents. Taxa de Llicència d’autotaxi. Taxa de Llicència
d’obertura d’establiments. Taxa per ocupació de via pública. Taxa per vigilància
especial. Taxa ús sala municipal.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II - Concessions administratives
 Pràctica i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Sancions
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa per
clavegueram (el que no recapti SOREA). Taxa per entrada de vehicles. Taxa de
servei de guarderia municipal. Taxa de mercat municipal. Taxa per ocupació del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública. Taxa de Llicències urbanístiques. Taxa
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per drets de connexió d’escomeses d’aigua. Taxa per prestació del servei
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitat i instal·lacions.
Taxa per expedició de documents. Taxa per Llicència d’autotaxi. Taxa per
llicència d’obertura d’establiments. Taxa per ocupació via pública. Taxa per
vigilància especial. Taxa per ús sala municipal
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general,
l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzar
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anterior.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Concessions administratives
 Pràctica i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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X – Quotes urbanístiques
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Sancions diverses
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Altres ingressos tant tributaria com no tributaris que l’Ajuntament pugui
liquidar
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 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.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 13 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 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 Caldes de Montbui
en data 11 d’octubre 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:


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, segons la modificació introduïda per la Llei 17/2005 de
19 de juliol.
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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 Caldes de Montbui 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.
10.- Dictamen de data 13 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí, 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 Rubí, en data 25
d’octubre 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:
I – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries comercials i industrials
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determina els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – La declaració de crèdits incobrables, en relació als ingressos de dret públic
municipal respecte dels quals, hagin estat delegades en la Diputació de Barcelona les
funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes normativament per a dita
declaració.
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.
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11.- Dictamen de data 12 de novembre 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
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 Esteve de
alautordera en data 27 de setembre 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.
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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. 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.
12.- Dictamen de data 12 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, 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 Llorenç
d’Hortons, en data 25 de juliol 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:
- Altres ingressos, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament pugui liquidar
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació dels interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- 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.
13.- Dictamen de data 12 de novembre de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Seva, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Seva, en data 20 de setembre 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’especifica:
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“En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic respecte dels quals s’hagi
delegat en la Diputació de Barcelona únicament 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 funcions delegades amb la
notificació del corresponent títol executiu dictat 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
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.
14.- Donar compte de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, en sessió de
5 d’octubre de 2007, en relació a deixar sense efecte la delegació a favor de la
Diputació de Barcelona mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària de les
funcions que en relació a la recaptació de la taxa per subministrament d’aigua
se’n derivin, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals. L’esmentat acord tindrà efecte a partir del
tercer trimestre de 2007 (inclòs).
I el Ple en va restar assabentat.
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RELACIONS INTERNACIONALS
15.- Dictamen de data 27 de novembre de 2007 que proposa aprovar l’adhesió de
la Diputació de Barcelona a la Declaració adoptada pel Consell d’Administració
de l’Associació Arc Llatí els dies 13 i 14 de novembre de 2007 a Toulon (França).
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Consell
d’Administració de l’associació Arc Llatí adoptada els dies 13 i 14 de novembre de
2007 a Toulon, que s’acompanya com Annex.
Segon.- Notificar la resolució precedent a l’associació Arc Llatí.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL
Servei de Patrimoni i Contractació
16.- Dictamen de data 21 de novembre de 2007 que proposa aprovar la minuta de
conveni d'ocupació en la modalitat de cessió d'ús del Pavelló Montserrat del
recinte de Torribera a favor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Primer.- Aprovar la minuta de conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que s’adjunta com a annex, en virtut del
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qual la primera autoritza al segon l’ocupació, en la modalitat de cessió d’ús, del Pavelló
Montserrat, situat al recinte de Torribera, al municipi de Santa Coloma de Gramenet,
amb una superfície construïda de 1.168,47 m2, per a la ubicació del Centre
d’Interpretació del Medi Ambient de Santa Coloma de Gramenet “Eco Metròpoli”.
Segon.- Autoritzar al President Delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local per a
la formalització i signatura dels documents que se’n puguin derivar del present acord.
Tercer.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Servei de Programació
17.- Dictamen de data 30 de novembre de 2007 que proposa prorrogar per
a l’exercici 2008 el Programa de Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus
d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments de la Província destinats a
finançar inversions en obres i serveis públics.
Primer.- Prorrogar per a l’exercici 2008 el Programa de Crèdit Local destinat a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels ajuntaments de la Província
destinats a finançar inversions en obres i serveis públics.
Segon.- Prorrogar de conformitat amb l’establert en les bases aprovades en el seu dia
i amb l’acord pres per la Junta Mixta Diputació de Barcelona-Caixa d’Estalvis de
Catalunya, per a l’exercici de 2008, el concert formalitzat amb aquesta última Institució
en data 19 d’octubre de 1994 i prorrogat 2 de febrer de 2007.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’ESPORTS
Servei d’Esports
18.- Dictamen de data 14 de novembre de 2007 que proposa aprovar l’atorgament
d’una subvenció per concessió directa, amb caràcter finalista, mitjançant
conveni, a l’Institut Barcelona Esports, per col·laborar en l’organització dels
“Campionats Europeus d’Atletisme 2010”, que se celebraran a Barcelona del 27
de juliol a l’1 d’agost de 2010.
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, amb caràcter
finalista, mitjançant conveni, a l’Institut Barcelona Esports (codi 07/Y/38101), per un
import de dos milions nou-cents noranta-quatre mil vuit-cents quinze euros (2.994.815
€), per tal de col·laborar en l’organització dels “Campionats Europeus d’Atletisme 2010”,
a celebrar a Barcelona del 27 de juliol a l’1 d’agost de 2010, ambdós inclosos, d’acord
amb l’apartat e) de la norma 11.1 de l’Ordenança general de subvencions.
Segon.- Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el desglossament
següent:
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– Any 2007:
– Any 2008:
– Any 2009:
– Any 2010:

500.000 €
98.963 €
898.445 €
1.497.407 €

Tercer.- Autoritzar i disposar un crèdit de cinc-cents mil euros (500.000 €), amb càrrec a
la partida 40100 – 452A2 - 46252 – C.C. 10196 del vigent Pressupost, condicionat a
l’aprovació pel Plenari de la Corporació de la corresponent modificació de crèdit.
Quart.- Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, que s’adjunta com a
annex a la present proposta.“
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
19.- Dictamen de data 8 de novembre de 2007 que proposa aprovar la minuta de
conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal del Ripollès, el qual actua en exercici de les competències
delegades per la Generalitat de Catalunya, per a la cessió en dipòsit i amb
caràcter indefinit, del fons documental del Castell de Montesquiu, propietat
d’aquesta Diputació.
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal del Ripollès, el qual actua en exercici de les competències
delegades per la Generalitat de Catalunya, per a la cessió en dipòsit i amb caràcter
indefinit del fons documental del Castell de Montesquiu, propietat de la Diputació,
d’acord amb la minuta que s’adjunta com annex.
Segon.- Notificar-ho al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Direcció de Serveis d’Espais Naturals
20.- Dictamen de data 8 de novembre de 2007 que proposa ratificar la
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, del qual
aquesta Diputació en forma part.
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, del qual aquesta Diputació en forma part, aprovada definitivament en sessió
Plenària del Consorci de data 20 de desembre de 2006, d’acord amb el text que
s’acompanya als presents acords com Annex.
Segon.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci del Parc de la Serralada
Litoral i als altres ens consorciats, per al seu coneixement i efectes escaients.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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ORDRE DEL DIA COMPLEMENTARI
1.- Dictamen de data 13 de desembre de 2007 que proposa l’aprovació de la
modificació de l’annex 4, relatiu al personal afectat, del conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i aquesta Diputació, de traspàs dels serveis
assistencials Dr. Emili Mira López.
Aprovar la modificació de l’annex 4 del conveni, entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona, regulador del traspàs a l’Administració de la Generalitat dels
Centres assistencials Emili Mira, que va ser aprovat en sessió plenària de data 26 de
juliol de 2007, substituint-lo per la nova relació que s’adjunta al present acord.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Finalitzada la lectura dels punts que integren l’ordre del dia i també del complementari,
la Presidència anuncià, que per part dels grups polítics que integren la Corporació,
exceptuant al Grup Popular, s’havia presentat una Moció que no figurava a l’ordre del
dia i en conseqüència, en primer lloc, s’hauria de votar la urgència de la mateixa. En
relació a la votació, el President del Grup Popular, manifestà que abans de votar la
urgència volia conèixer el seu contingut.
El contingut de la Moció és del tenor literal següent:
Moció que presenten els Grups Polítics de Convergència i Unió, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya – Verds i Esquerra
Republicana de Catalunya, relativa al tancament del centre reemissor de La
Carrasqueta que permetia la recepció de les emissions de TVC a les comarques
del sud del País Valencià.
“Els Diputats sotasignants, en qualitat de Portaveus de la Diputació de
Barcelona, donat el fet que la motiva es basa en el tancament del repetidor de la
TV3 al País Valencià el passat diumenge, presenten al Ple d’aquesta corporació
la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Davant el tancament del centre reemissor de La Carrasqueta que permetia la
recepció de les emissions de TVC a les comarques del sud del País Valencià, la
Diputació de Barcelona acorda:
Primer.- Que es declari urgent
Segon.- Manifestar que està en desacord amb l’acte de tancament i precinte de
les instal·lacions del centre reemissor de La Carrasqueta que permetia la
recepció de les emissions de TVC al sud del País Valencià
Tercer.- Demanar a les administracions que han fet possible que després de 20
anys les emissions de TVC no es puguin veure en algunes comarques del país
Valencià, reconsiderin la seva actuació i que a l’espera de l’acord que ha de
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permetre la reciprocitat en la recepció de les emissions de TVC i de Canal9, es
remoguin els obstacles per tal de deixar sense efecte el tancament dels centres
reemissors.
Quart.- Expressar el seu suport a Acció Cultural del País Valencià com a entitat
promotora i sufragadora de les esmentades instal·lacions i col·laborar en la
campanya per fer front a la multa que li ha estat imposada.”
A continuació, el Sr. President donà la paraula al portaveu del Grup de
Convergència i Unió, Sr. Ciurana, el qual explicà que la urgència, és senzillament
deguda a què el diumenge passat es va procedir al tancament d’un repetidor de
Televisió de Catalunya al País Valencià que ha deixat sense la senyal dels diferents
canals de Televisió de Catalunya a les comarques del sud del País Valencià. Aquest
fet és el que nosaltres considerem que motiva la urgència de la presentació d’aquesta
proposta de resolució.
La Presidència sotmet a votació la urgència de la Moció i aquesta queda declarada
urgent, 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 el vot en contra dels diputats assistents del
grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 4 vots contraris.
Tot seguit la Presidència cedi l’ús de la paraula al Sr. Ciurana, per posar de manifest
en primer lloc, que aquesta proposta de resolució es presenta en nom del Grup de la
Diputació del Partit dels Socialistes, d’Iniciativa per Catalunya, d’Esquerra
Republicana, i del Grup de Convergència i Unió, que, en certa manera van ser els
promotors de la mateixa. El sentit d’aquesta moció és que la Diputació expressi o
manifesti el seu desacord amb l’acte de tancament i precinte de les instal·lacions del
centre reemissor de la Carrasqueta, que permetia la recepció de les emissions de
Televisió de Catalunya al sud del País Valencià.
En segon lloc, demanem a les administracions que han fet possible que, després de
vint anys de les emissions de TVC, doncs ara no es pugui veure en algunes
comarques del País Valencià, que reconsiderin la seva actuació i que, a l’espera de
l’acord que ha de permetre, en aquest cas, la reciprocitat en la recepció de les
emissions Radiotelevisió de Catalunya i, també del Canal 9, es remoguin els obstacles
per tal de deixar sense efecte el tancament dels centres reemissors.
En tercer lloc, expressem el nostre suport a Acció Cultural del País Valencià, com a
entitat promotora i també sufragadora de les esmentades instal·lacions, i que es
col·labori en la campanya per fer front a la multa que ha estat imposada, en aquest
cas, a aquesta entitat.
Entenem que aquesta moció ve a donar satisfacció a un neguit expressat per no
només molts ciutadans sinó també molts ajuntaments de Catalunya que estan
presentant mocions semblants a aquesta i que van en aquesta direcció, i creiem que,
una vegada més, aquesta Corporació ha d’estar, també, al costat dels ajuntaments del
país i també de la cultura i del dret a rebre les emissions de TVC al País Valencià.
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A continuació sol·licità la paraula el President del Grup Popular en aquesta
Corporació, Sr. García Albiol per manifestar que a aquestes alçades de debat polític,
no hem de caure ni en trampes ni en paranys ni enganyar-nos a nosaltres mateixos.
Avui, aquí, no estem discutint sobre la idoneïtat o no d’aquesta acció que ha dut a
terme el Govern de València. A vostès no els interessa entrar, i tampoc entrarem
nosaltres perquè no ens hem d’enganyar en què si el Govern de València està actuant
seguint els criteris tècnics que, en el seu dia, va detallar l’avui President de la
Generalitat, el senyor Montilla, quan era Ministre d’Indústria i que segueixen vigents
amb l’actual Ministre d’Indústria, l’ex-alcalde de Barcelona, senyor Joan Clos, o
tampoc aquí no estem discutint que el que ha fet el govern valencià, l’acció que ha dut
a terme el govern valencià obeeix una decisió judicial. Aquí, no estem parlant
d’aquestes qüestions, estem parlant d’una qüestió únicament i exclusivament política,
d’una qüestió que els nacionalistes, amb el suport del PSC, no tenen cap tipus de
complex, i és, i els hi diré clar, utilitzar TV3 per fer colonialisme cultural a València.
Única i exclusivament el que els preocupa és això. Vostès, continua dient, el que
intenten és convertir una decisió que és tècnica en una disputa política i no tenen cap
tipus de complex en donar suport a una entitat, Acció Cultural del País Valencià, que el
que vol és adoctrinar, amb TV3; els valencians majoritàriament, àmpliament, estan
farts d’aquest tipus d’intromissió per part de determinats sectors de la vida política
catalana que intenten, a través de finançament econòmic i a través d’accions
polítiques, la colonització cultural de València.
Per tant, jo crec que aquí hem de parlar clar. Nosaltres no hem escoltat, en cap
moment ni en el temps que portem, ni en els mesos ni els anys que fa que es veu TV3
a València, que es parli d’una forma clara i decidida de voler que, ja que es veu TV3 a
València, es vegi Canal 9 a Catalunya. A vostès, això no els interessa, òbviament el
que els interessa única i exclusivament, és que la televisió nacional de Catalunya es
pugui veure a València, i jo els hi dic que no ens sembla malament, però demanem el
caràcter de reciprocitat amb el Canal 9 i que es pugui veure aquí, a Catalunya.
Des del Partit Popular, els advertim, i que no es porti a engany a ningú, que com a
aquesta Diputació de Barcelona se li passi pel cap donar un sol euro per a Acció
Cultural del País Valencià, per sufragar la sanció que se’ls ha posat, els hi garanteixo
que serem bel·ligerants des del Partit Popular i que utilitzarem tots els recursos polítics
i legals que puguem per impedir que això es produeixi. Ens semblaria una autèntica
barbaritat que la Diputació de Barcelona ajudi a sufragar, ja no tan sols que es
posicioni políticament, que m’agradarà o no però això és legítim, però que la Diputació
de Barcelona ajudi a sufragar una sanció a una entitat que al que s’està dedicant és a
fer adoctrinament i a la que s’ha posat una sanció tècnica únicament i exclusivament,
que la Diputació de Barcelona tingui aquesta temptació, adverteixo i aviso, senyor
President de la Diputació, senyor Corbacho, que el Partit Popular, en aquest tema,
serem bel·ligerants i, per tant, esperem que, més enllà de posicionaments i més enllà,
doncs, d’estirar vots nacionalistes i posicionaments, clarament de suport a polítiques
d’adoctrinament fora de Catalunya, no cometin l’error que els estic advertint.
El Sr. President va fer ús de la paraula per manifestar que aquesta Diputació sempre
serà dins del marc de la llei i amb escrupolositat, com no podia ser d’una altra manera,
sempre respectant les lleis que estan establertes i que són d’obligat compliment, i per
això aquesta Casa té la seva Intervenció General i la seva Secretaria General, que, en
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última instància, són els que han de determinar l’abast de qualsevol decisió d’aquesta
Diputació.
El portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana, sol·licita la paraula per
contestar al Sr. Albiol dient-li que tots sabem on som, què fem, què pensem, què
representem, i quins són els nostres referents culturals, nacionals, i és bastant
improbable que, amb la meva intervenció, pogués convèncer el senyor Garcia Albiol, i
és per això que li demano que es torni a llegir la moció perquè precisament ell ha
parlat explícitament de la reciprocitat, i sembla que no és pas contradictori el que ell
explica de la reciprocitat amb el que nosaltres presentem.
Nosaltres defensem, afegí, sense cap mena de complex, i explícitament, que Televisió
de Catalunya es pugui veure al País Valencià, perquè creiem que formem part d’un
mateix espai cultural, lingüístic i de referents, que no entenem com, al segle XXI, quan
podem veure emissions de totes les televisions del món, sigui més fàcil veure AlJazirah al País Valencià que Televisió de Catalunya. No ens entra al cap, que es
puguin posar fronteres, barreres a la llibertat de comunicació, a la llibertat d’expressió i
de recepció, és per això que nosaltres presentem aquesta moció tenint present, senyor
Garcia Albiol, sense cap mena de complexes, que formem part de la mateixa unitat
cultural i lingüística amb el País Valencià.
Tot segut el Sr. García Albiol sol·licità la paraula per contestar al Sr. Ciurana dient-li
en primer lloc que ens hem llegit, la moció, i el que sembla que el que vol fer trampes
en aquest tema, són vostès, perquè la moció està parlant que s’aposta per la
reciprocitat però que, mentrestant, segueix emetent TV3. No, aquí, en pla d’igualtat,
tothom, i en el moment en què Canal 9 es pugui veure a Barcelona o a Girona o a
Tarragona, que TV3 es pugui veure a València sense cap tipus de problema. En segon
lloc, ens estranya que, a l’any 2007 es pugui veure amb més facilitat Al-Jazirah, que
Canal 9. No, es així, vostè pot veure, igual l’Al-Jazirah, Canal 9, Televisió d’Andalusia
o el canal de televisió de València. Els mitjans tècnics li permeten veure-ho, a través
de les plataformes, amb absoluta igualtat i, en el seu afany, colonialista, insisteixen en
una realitat nacional que no existeix que és contrària al pensament de la immensa
majoria de persones que viuen a València i que viuen a Balears, pensament que es
mostra a les eleccions a València, i a les Illes Balears. Insisteixen en viure en un món
virtual; s’han construït el seu propi escenari i han decidit, que això forma part d’una
mateixa realitat cultural, nacional, quan les persones afectades no hi estan d’acord. La
immensa majoria de ciutadans que viuen a València, i a les Illes Balears no tenen
aquest pensament i, per tant, no els obliguin, perquè jo crec que no ajuden a
cohesionar, a unir els pobles d’Espanya perquè, li agradi o no, Catalunya, València i
Balears formen part d’un gran projecte que es diu Espanya.
El Sr. Ciurana volgué intervenir solament per dir-li al Sr. Garcia Albiol, que és fàcil que
els ciutadans del País Valencià, si volen desconnectar de Televisió de Catalunya, i
segons vostè, de Catalunya i del pan-catalanisme, ho poden fer des del sofà de casa
prement un botonet. No estic tan segur que els ciutadans de Catalunya, si volguessin
desconnectar d’alguna altra realitat, ho poguessin fer prement un botonet des del sofà
de casa.
El Ple, aprovà la present Moció, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
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Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i el
vot en contra dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 44 vots a favor i 4 vots contraris.
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 30 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe.

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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