ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2006

A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de setembre de 2006, a les 12 hores i 3 minuts, es
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vice-president segon,
Ramon Álvarez Martínez, del vice-president tercer, Jaume Oliveras Maristany, i de les
diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Pere Alcober Solanes, Joan
Baliarda Sardà, Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Rafael Cañedo
Torrubiano, Catalina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Flora Casé Agulló, Francesc
Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra,
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, Josep Mayoral
Antigas, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada Moraleda Pérez, Jordi Moltó
Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Virginia Muré Àvalos, Manel Olivés Juanola,
Josep Pérez Moya, Joan Recasens Guinot, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero
Hernández, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola Torrent, Sebastià Ruiz García, Carles
Ruíz Novella, 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 el vice-president primer, Bartomeu Muñoz Calvet i les
diputades i els diputats següents: Núria Buenaventura Puig, Fèlix Domingo Chico
Vara, Jacint Codina Pujols, Joan Puigdollers Fargas i Esteve Terradas Yus,
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 27 de
juliol de 2006, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1.- Donar compte del decret de la Presidència de data 14 de setembre de 2006,
sobre delegacions de Presidència i aprovació del text de la Refosa 1/2006, sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple.
Primer.- Aprovar la Refosa núm. 1/2006 sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, d’acord amb el
text que figura com annex I.
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Refosa 1/2006
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
Tercer.- Deixar sense efecte qualsevol altre resolució que, en tot o en part, s’oposi a la
present.
Quart.- Donar compte al Ple de la present Resolució.
I el Ple resta assabentat.

2.- Dictamen de data 14 de setembre de 2006 que proposa aprovar inicialment la
modificació

dels

estatuts

del

Consorci

Institut

d’Estudis

Regionals

i

Metropolitans de Barcelona.
Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona, segons el text que s’acompanya en annex.
Sotmetre aquest acord a un període de trenta dies d’informació pública a efectes
d’al·legacions i reclamacions. En el cas de que no es presenti cap al·legació o
reclamació es considera definitivament aprovat.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular. El resultat definitiu va
ser de 40 vots a favor i 5 abstencions.

3.- Dictamen de data 27 de setembre de 2006 que proposa aprovar la modificació
de la clàusula sisena del Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació
de Barcelona formalitzat en data 3 de juny de 2005 relatiu a la transferència a
l’Ajuntament de Barcelona de les funcions inherents als serveis públics de la
piscina Sant Jordi i de les instal·lacions esportives del recinte de l’Escola
Industrial de Barcelona.
Primer.- Aprovar una addenda mitjançant la qual es modifica la clàusula sisena del
conveni formalitzat en data 3 de juny de 2005 entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona, relatiu a la transferència a l’Ajuntament de Barcelona de les
funcions inherents als serveis públics de la piscina Sant Jordi i de les instal·lacions

esportives del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, el text de la qual s’adjunta a
aquest Dictamen.
Segon.- Aprovar la despesa que figura en la nova redacció de la clàusula sisena del
conveni, a favor de l’Institut Barcelona Esports, per les quantitats que tot seguit es
detallen.


2.200.000 euros vinculats a la realització de qualsevol tipus d’obra, o per
compres de béns o serveis associats



800.000 euros vinculats a les despeses de funcionament ordinari de les
instal·lacions.

Tercer.- Reduir l’autorització de despesa de 3.000.000 € en la quantitat de 800.000 €,
mantenint l’import de 2.200.000 € amb càrrec a la partida G/S0000/911B0/76201.
Quart.- Autoritzar amb caràcter excepcional i de conformitat amb el nou redactat del
conveni, la quantitat de 800.000 EUR amb càrrec al capítol 4 del pressupost
corporatiu, tot declarant la plurianualitat de la despesa, de conformitat amb el que
disposa l’article 174 del text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el desglossament per
partides i anys que tot seguit es detalla:
125.000 € amb càrrec a la partida G/S0000/911B0/46209 del pressupost vigent.
155.000 € amb càrrec a la partida G/S00/911/462 del pressupost de l’exercici 2007
165.000 € amb càrrec a la partida G/S00/911/462 del pressupost de l’exercici 2008
170.000 € amb càrrec a la partida G/S00/911/462 del pressupost de l’exercici 2009
185.000 € amb càrrec a la partida G/S00/911/462 del pressupost de l’exercici 2010
Cinquè.- Autoritzar que les quantitats indicades en l’apartat anterior, de conformitat
amb el nou redactat del conveni, siguin transferides a l’Institut Barcelona Esports.

Sisè.- Adoptar els acords necessaris per garantir la gestió econòmica derivada de la
modificació del conveni.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

SECRETARIA
4.- Donar compte del decret de la Presidència de data 5 de setembre de 2006, en
virtut del qual, en resolució de la convocatòria pública realitzada, es nomena la
Sra. Teresa M. Raurich Montasell Interventora General d’aquesta Diputació.
Primer.- Resoldre la convocatòria pública realitzada a l’efecte amb el nomenament
definitiu de la senyora Teresa Maria Raurich i Montasell per ocupar el lloc de treball
d’interventora

general de la Diputació de Barcelona, lloc de treball que es troba

reservat als funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal,
subescala d’intervenció tresoreria categoria superior.
Segon.- Aquesta resolució tindrà efectes econòmics a partir de l’1 d’octubre de 2006,
sempre i quan l’aspirant hagi pres possessió del seu nou destí en els termes previstos
en l’art. 23 del RD 1732/1994, de 29 de juliol.
Tercer.- Les característiques retributives del lloc de treball d’interventor/a general són
les següents: nivell de complement de destí 30, codi de lloc de treball A1.01 i tipologia
de jornada amb dedicació exclusiva.
Quart.- Donar compte al Ple de la Corporació d’aquest decret de nomenament de la
interventora general de la Diputació, a efectes del seu coneixement, i notificar-lo a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció
General de Cooperació Local del Ministeri d’Administracions Públiques, perquè

efectuïn la preceptiva anotació del nomenament i la publicació en els corresponents
diaris oficials.
En relació a aquest Decret, la Presidència volgué donar-li la benvinguda a la Sra.
Raurich, no en la seva condició de funcionària de la Casa, que ja fa molts anys que ho
és, però sí en la seva condició d’Interventora.
I el Ple resta assabentat.

5.- Dictamen de data 19 de setembre de 2006 que proposa aprovar la modificació
dels Estatuts del Consorci “El Far, Centre de treballs de mar”.
Primer.- Aprovar inicialment els nous estatuts del “Consorci El Far, Centre de Treballs
del Mar”, que comporten la modificació dels actualment en vigor i la pèrdua de la
condició d’entitat consorciada de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica
de Catalunya i l’Associació Barcelona fes-te a la Mar, quedant el Consorci El Far, a
partir de la entrada en vigor dels nous Estatuts, integrat per la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Autoritat Portuària
de Barcelona, d'acord amb el text que s'acompanya als presents acords assenyalat
com annex número 1.
Segon.- Sotmetre el present acord, juntament amb l’aprovació dels Estatuts, a
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant l'anunci que, per delegació i
amb caràcter col·lectiu, s’insereixi pel Consorci El Far, Centre de Treballs del Mar en el
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de les institucions consorciades, en substitució del que hauria de publicar
separadament aquesta Corporació. En cas de no produir-se cap reclamació o
suggeriment i, d’acord amb el que disposa l’article 178.1.c) del Text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya, l’acord d’aprovació inicial i el text dels Estatuts
esdevindran definitius.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci El Far, Centre de Treballs del Mar i
a tots els ens consorciats, per al seu coneixement i efectes escaients.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
6.- Dictamen de data 1 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera 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’Abrera, en data 21
de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Les funcions d’inspecció de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
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

7.- Dictamen de data 1 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alella 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’Alella, en data 29
de juny de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Modificar 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
sentit 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 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.
II .- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a
les funcions de recaptació i gestió d'altres taxes que en un futur es puguin liquidar, en
el sentit que s'especifica:



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’Alella 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 el 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 expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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 el actes anteriors.



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'l,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

VI - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Recaptació dels deutes, en període executiu



Notificar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi
realitzat per l'ORGT



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.- 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 el actes anteriors.



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

VIII.- Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombreries, cementiri,
mercats i entrada de vehicles a través de les voreres.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

IX.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui
liquidar:
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:


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 el actes anteriors.



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

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

8.- Dictamen de data 1 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balsareny 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 Balsareny, en data
27 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I.- Execucions subsidiàries
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


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
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


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.- Taxa per la prestació dels serveis de l'escorxador municipal
Les funcions que en relació a la mateixa es deleguen són:


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.

IV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords
anteriors, que l'Ajuntament pugui liquidar:
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:


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 el actes anteriors.



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

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

Segon.- 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 de Balsareny 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 el 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 expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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.

llI.- 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 el actes anteriors.



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

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


Concessió Í 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 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.



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.- 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.

VII.- Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombreries domiciliaries,
comercials i industrials, Taxa de conservació de nínxol i entorn


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

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.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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.- Taxa per expedició de documents administratius; Taxa per llicències
urbanístiques; Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de
l'administració municipal en les activitats i instal·lacions; Taxa per l'ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa r Taxa per la
prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.


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.

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

9.- Dictamen de data 1 de setembre de 2006 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 12
de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I.- Execucions subsidiàries
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:


Notificació de la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període executiu.



Liquidació d'interessos de demorà.



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
Les funcions que en relació a les mateixes es deleguen són:



Notificació de la provisió de constrenyjment.



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.- Preu públic pel servei d'assistència domiciliaria
Les funcions que en relació al mateix es deleguen són:


Concessió i denegació d'exempcions Í bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

IV.- Taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal
Les funcions que en relació a la mateixa es deleguen són:


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període,voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin, contra el actes anteriors.



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

V.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en
acords anteriors, que l'Ajuntament pugui liquidar:
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:


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 el actes anteriors.



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

VI - Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,
respecte a les funcions de recaptació i gestió de les quotes d'urbanització i de
les contribucions especials, les funcions delegades de les quals són:


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.

VII - Especificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en
anteriors acords, respecte a les funcions de recaptació de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, les funcions delegades del qual són:



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.

VIII - Especificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en
anteriors acords, respecte a les funcions de gestió i recaptació de les taxes que
s'indiquen:


Recollida, tractament i eliminació d'escombraries



Cementiri municipal



Prestació

de

serveis

d'ensenyaments

especials

en

establiments

municipals


Prestació del servei d'escola bressol



Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades
en terrenys d'ús públic.



Entrada de vehicles a través de les voreres

Les funcions delegades en relació à les mateixes són:


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions,



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

IX- Especificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en
anteriors acords, respecte a les funcions de recaptació de les taxes que
s'indiquen:


Llicències d'auto-taxi i altres- vehicles de lloguer



Llicències urbanístiques



Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa



Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques i altres instal·lacions anàlogues.

Les funcions delegades en relació a les mateixes són:


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 de Berga 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 el 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 í documents cobratoris.



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



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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.

Ill.- 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 el actes anteriors.



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.- 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.

VI.-Taxes per:


Recollida, tractament i eliminació d'escombraries.



Cementiri municipal.



Prestació de serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.



Prestació del servei d'escola bressol.



Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic.



Entrada de vehicles a través de les voreres.



Prestació dels serveis del mercat municipal.

Les funcions delegades són:


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar,els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

VII -Taxes per:


Llicències d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer.



Llicències urbanístiques.



Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.



Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques i altres instal·lacions anàlogues.

Les funcions delegades en relació a les mateixes són:


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.

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
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.

IX.- Preu públic pel servei d'assistència domiciliària
Les funcions que en relació al mateix es deleguen són:


Concessió Í denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

X.- 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.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XI.- 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 què s'interposin contra els actes anteriors.



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

XII.- 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.

XIII.- 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.

XIV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui
liquidar:
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen
són:


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 el actes anteriors.



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

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

10.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells 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 Bigues i Riells, en
data 30 de març de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I - Impost sobre 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

II - Taxes per:
-

Per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terreny d'ús públic I indústries del carrer! ambulants i rodatge
cinematogràfic.

-

Expedició de documents.

-

Prestació de servei d'Escola Bressol.

-

Per prestació de serveis en cementiris locals ï altres serveis fúnebres de
caràcter local.

-

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.


Concessió i denegació de beneficis fiscals



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratorís



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



Recaptació dels deutes, en període voluntari Í executiu



Dictar la provisió de constrenyiment



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 - Taxa per la tramitació de llicències ï instruments urbanístics


Recaptació dels deutes, en període voluntari.



Recaptació dels deutes, en període executiu



Dictar la provisió de constrenyiment



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors



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

IV.- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions.


Recaptació dels deutes, en període voluntari.



Recaptació dels deutes, en període executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

V.- Sancions urbanístiques i demés sancions dictades per l'Ajuntament en
l'exercici de la seva potestat sancionadora.


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 el actes anteriors.



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

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

11.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles 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 Canyelles, en data
5 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona de la taxa de
prestació del servei de prevenció dels incendis forestals -neteja de parcel·les-,
mitjançant l’acord Ajuntament de Canyelles de data 17.12.2004 que, a aquests
efectes, s'haurà d'entendre modificat en el sentit de que les funcions de gestió i de
pràctica de liquidacions correspondran en tot cas a l’Ajuntament, iniciant-se les
actuacions de les funcions delegades a la Diputació de Barcelona amb la notificació de
les liquidacions practicades per l’òrgan municipal competent, quedant per tant les
funcions delegades – en resum- com segueix:
▪

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

▪

Dictar la provisió de constrenyiment

▪

Recaptació dels deutes tant en període voluntari com en executiu

▪

Liquidació 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

12.- Dictamen de data 5 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 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 Corbera de
Llobregat, en data 31 de gener de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Prestació del servei municipal complementari de recollida, transport i
tractament de residus comercials i/o industrials


Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament, quan aquest
així ho sol·liciti.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d’interessos de demora,



Resolució dels expedientes 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 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada 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’Igualada, en data
13 de juny de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I - 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 el actes anteriors.



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

II- Taxa per la retirada de vehicles abandonats. Taxa per utilització privativa i
aprofitament especial: Sondatges i rases. Taxa per ocupació de terrenys de
domini públic. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada. Taxa per
utilització instal·lacions esportives Taxa per la prestació de serveis culturals,
educatius, socials i lleure.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

III - Ingressos de Dret Públic no tributaris:
- Concessions administratives.
- Execucions subsidiàries.
- Sancions diverses.
- Publicitat radiofònica.
- Quotes urbanístiques.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

IV - Clarificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, mitjançant
anteriors acords plenaris que, a aquest efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les

funcions de recaptació dels tributs Í altres ingressos de dret públic municipal en el
sentit que s'especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte del
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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Igualada 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 Í denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

II - Impost sobre activitats econòmiques


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.



Realització

de

les

funcions

d'inspecció

de

l'Impost

sobre

activitats

Econòmiques.


Actuacions d'informació i assistència als contribuents.



Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

llI - 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 el actes anteriors.



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

IV - Taxa de recollida d'escombraries domiciliaries i comercials. Taxa d'Entrada
de vehicles. Taxa Cementiri 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 el actes anteriors.



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

V - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

VI.- 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, complementaries i definitives per
determinar els deutes tributaris



Expedició de documents cobratoris



Pràctica de notificacions de les liquidacions.



Dictar la provisió de constrenyiment, quant la recaptació voluntària s'hagi
realitzat per l'ORGT.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



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 el actes anteriors



Actuacions d'informació i assistència als contribuents.



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII - Impost construccions, instal·lacions i obres


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

VIII.- Taxa per expedició de documents administratius. Taxa de llicències
Urbanístiques. Taxa per l'obertura d'establiments. Taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i
instal·lacions. Taxa per l'ocupació de la via pública. Taxa pels serveis de mercat
municipal. Taxa per ensenyaments especials


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

IX.- Taxes generades en els Organismes Autònoms depenents de l'Ajuntament


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

X.- Preus públics generats en els Organismes Autònoms depenents de
l'Ajuntament.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

XI.- Altres ingressos tributaris.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

XII.- Altres ingressos de Dret Públic no tributaris.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

XIII.- 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 el actes anteriors.



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

XIV.- Taxa per la retirada de vehicles abandonats. Taxa per utilització privativa i
aprofitament especial: Sondatges i rases. Taxa per ocupació de terrenys de
domini públic. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada.

Taxa per

utilització instal·lacions esportives. Taxa per la prestació de serveis culturals,
educatius, socials i lleure.


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

XV.- Ingressos de Dret Públic no tributaris:
- Concessions administratives.
- Execucions subsidiàries.
- Sancions diverses.
- Publicitat radiofònica.
- Quotes urbanístiques.



Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.



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 el actes anteriors.



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

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

14.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Llacuna a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Llacuna, en
data 22 de juny de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I - Impost de construccions, instal·lacions i obres
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.

▪

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 el actes anteriors.

▪

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

II - Taxa instal·lació de portades, aparadors i vitrines. Taxa instal·lació d'anuncis
que ocupen el domini públic local.
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

llI - Taxa expedició documents administratius. Taxa prestació serveis piscina
municipal. Taxa serveis d'intervenció integral de l'administració en les activitats i
instal·lacions. Taxa per parades, barraques, espectacles en terrenys d'us públic i
indústries al carrer í ambulants. Taxa serveis d'escorxador, mercats i transport
de carn.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.

▪

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 el actes anteriors.

▪

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

IV.- Contribucions especials.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.

▪

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 el actes anteriors.

▪

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

V.- Altres ingressos tributaris.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.

▪

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 el actes anteriors.

▪

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

VI.- Altres ingressos no tributaris. Execucions subsidiàries. Concessions
administratives. Sancions diverses.
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.

▪

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 el actes anteriors.

▪

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- 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 de La Llacuna 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 Í emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

II - Impost sobre activitats econòmiques
▪

Concessió i denegació d'exempcions Í bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració Í emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

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

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.

▪

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.

▪

Actuacions d'informació i assistència als contribuents.

▪

Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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 de recollida d'escombraries domiciliaries, comercials i industrials. Taxa
de clavegueram. Taxa subministrament d'aigua potable.
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

VI.- 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, complementaries i definitives per
determinar els deutes tributaris

▪

Expedició de documents cobratoris

▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quant la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

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 el actes anteriors

▪

Actuacions d'informació i assistència als contribuents.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

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

15.- Dictamen de data 1 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 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’Olesa de
Montserrat, en data 27 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

- Preu públic llar d’infants 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 el actes anteriors.

▪

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

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

16.- Dictamen de data 1 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt 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 Premià de Dalt, en
data 10 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió
i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- L'aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili, desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes -incloses les multes de trànsit- i ingressos
per rebut).
II.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs que a continuació s'especifiquen:
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, complementaries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris



Practica 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 tributaries



Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributaria i
practica de les liquidacions tributaries 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

III.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, mitjançant
anteriors acords plenaris de 12 de setembre de 2000 i 12 de novembre de 2002 que, a
aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació de les
sancions i altres ingressos de dret públic municipals en els sentit que s'especifica
seguidament:
A)- Respecte a les sancions, les funcions seran:


Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

B)- Respecte d'altres ingressos de dret públic, les funciones seran:


Notificar 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 el actes anteriors.



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Modificar 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 i gestió de les taxes per expedició de documents administratius,
taxes per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, taxa
per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del mercat
ambulant, taxa per la prestació de serveis a les escoles bressol municipals, taxa per la
prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals, taxa per
la prestació del servei d'atenció domiciliaria i qualsevol altre taxa que en un futur
l'Ajuntament pugui liquidar, en el sentit que les actuacions s'iniciaran amb la notificació
del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan
competent. Per tant, les funcions seran:


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

V.- Deixar sense efecte la delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de la taxa per inspecció de calderes de vapor, motors,
transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlegs i
d'establiments industrials i comercials.
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 de Premià de Dalt 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.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

II.- Impost sobre 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.



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



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

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


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

V.- Contribucions especials


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 el actes anteriors.



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

VI.- Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries, clavegueram,
cementiri municipal, ocupacions del subsòl, el sòl i la volada via pública i
entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a
aparcament exclusiu.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:



Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



Practica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les



liquidacions per ingrés directe.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

VII - Taxes per expedició de documents administratius, taxes per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del mercat
ambulant, taxa per la prestació de serveis a les escoles bressol municipals, taxa
per la prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments
municipals, taxa per la prestació del servei d'atenció domiciliaria i qualsevol altre
taxa que en un futur 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



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, complementaries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris



Practica 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 tributaries



Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributaria 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

IX.- Quotes d'urbanització


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 el actes anteriors.



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

X.- Sancions


Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XI.- Altres ingressos de dret públic 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 el actes anteriors.



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

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

17.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 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 Bartomeu del
Grau, en data 21 de juny de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I - ALTRES INGRESSOS: Qualsevol altre ingrés de dret públic no especificat en les
delegacions anteriors.
Les funcions que en relació a la gestió / recaptació que es deleguen són:
▪

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 el actes anteriors.

▪

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

II - Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a
les funcions de recaptació i gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s'especifiquen, les funcions delegades de les quals son:
- 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.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- 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 el actes anteriors.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Impost sobre construccions i obres; convenis urbanístics; vedats de caça:
▪

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 el actes anteriors.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors,

- Taxes per ocupació subsòl, sòl i volada de la via pública; aprofitaments
especials a favor d'empreses de subministraments que afectin la generalitat del
veïnat; per ocupació de terrenys amb taules i cadires; per parades, barraques i
casetes

de

venda;

expedició

de

documents

administratius;

llicències

urbanístiques; prestació servei escola bressol; prestació serveis piscina
municipal; prestació serveis cementiri municipal; retirada de vehicles de la via
pública; lloguer sala d'actes, equip de música; intervenció administrativa en
activitats Í instal·lacions :
▪

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 el actes anteriors.

▪

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

III - Modificar 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 í altres ingressos de dret públic municipals en els
sentit que s'especifica seguidament:

En tots aquells tributs Í altres ingressos de dret públic municipals 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 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

18.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 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 Cebrià de
Vallalta, en data 25 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

- Taxa de manteniment de les bústies
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de la taxa es deleguen són:

▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons Í documents cobratoris.

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

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

19.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 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 Santa Eulàlia de
Riuprimer, en data 17 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les

funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

I - 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 Í 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 - Modificar 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
sentit 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 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

20.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 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 Santa Eulàlia de
Ronçana, en data 20 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

I - Ingressos derivats de la imposició de sancions per infracció de les
Ordenances Municipals de Policia i Bon Govern
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'altres ingressos es deleguen són:
▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II - Clarificar 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
sentit 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 executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la competència de dictar 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

21.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tiana 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 Tiana, en data 4
de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I- Impost sobre 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 el actes anteriors.

▪

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

II - Taxes per entrada de vehicles-guals i taxa conservació cementiri.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:
▪

Concessió Í 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.

▪

Recaptació dels deutes en període voluntari.

III - 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 r 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

IV - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat

▪

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

▪

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

V - Clarificar 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
sentit 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 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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Tiana 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 Í denegació d'exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

II - Impost sobre activitats econòmiques
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

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

▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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 el actes anteriors.

▪

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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪

Concessió Í 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 - Contribucions especials
▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes en període executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

VI - Taxes cementiri municipal, entrada de vehicles a través de les voreres i
reserva de la via pública per a aparcament exclusiu
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora,

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

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 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

VIII - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Taxes. Preus públics.
Quotes d'urbanització. Sancions per infraccions a ordenances municipals i altra
normativa d'aplicació. Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que
l'Ajuntament pugui liquidar.
▪

Notificar la provisió de contrenyiment

▪

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 el actes anteriors.

▪

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

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

22.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera 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 Tordera, en data
27 de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
-Taxa per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'aquesta taxa són:
▪

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

▪

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

▪

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

▪

Dictar la provisió de constrenyiment.

▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

▪

Liquidació d'interessos de demora.

▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

▪

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

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

23.- Dictamen de data 1 de setembre de 2006 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 24
de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials d'equipaments.
Les funcions que en relació a la gestió / recaptació que es deleguen son :


Concessió i denegació d'exempcions Í 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.

II.- ALTRES INGRESSOS: Execucions subsidiàries i Qualsevol altre ingrés de dret
públic no especificat en les delegacions anteriors.
Les funcions que en relació a la gestió / recaptació que es deleguen son :


Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent



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.- Clarificar 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 municipals de dret públic en el
sentit que s'especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos municipals 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

24.- Dictamen de data 4 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 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 Vilassar de Dalt,
en data 29 de juny de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

I - Impost sobre 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 el actes anteriors.



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

II - 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

III - Impost sobre béns immobles.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

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 - Impost sobre activitats econòmiques.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el 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.

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 el actes anteriors.



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

VII - Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

VIII - Taxa per expedició de documents administratius.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades.



Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

X - Taxes per recollida d'escombraries.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XI – Taxes per drets de connexió a les xarxes de serveis públics municipals.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XII - Taxa per a les prestacions dels serveis a la piscina 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 el actes anteriors.



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

XIII - Taxes per al trasllat i la permanència de vehicles, mobles i efectes similars
al dipòsit municipal o terrenys del comú.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XIV - Taxa per assistència a la Llar d'infants municipal.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XV - Taxa per ocupació del sol, vol o subsòl de la via pública.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XVI - Taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires i instal·lacions no
fixes amb finalitat lucrativa.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XVII - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de
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 el actes anteriors.



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

XVIII - Taxa per la recepció i eliminació de sorres runes i residus diversos
d'obres.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XIX -

Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb llocs o parades del

setmanal.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XX - Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXI - Taxa per l'ocupació en el Mercat municipal del Carme.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXII - Taxes pels serveis de cementiri.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXIII - Taxes pels serveis relatius als animals domèstics.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXIV - Taxes per l'assistència al centre obert "L'Eina”


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXV -

Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló

poliesportiu.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXVI - Taxes pel servei d'atenció domiciliària.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.



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



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXVII - Taxes per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys
d'us públic local.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXVIII - Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de
subministraments que afectin la generalitat del veïnat.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.



Elaboració i emissió de documents cobratoris.



Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.



Revisió de les autoliquidacions presentades.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



Realització de les funcions d'inspecció.



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.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXIX - Quotes d'urbanització.


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.



Dictar la provisió de constrenyiment.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.



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

XXX - Sancions urbanístiques.


Notificar 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 el actes anteriors.



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

XXXI -

Altres ingressos i exaccions de dret públic, tant tributaris com no

tributaris, que l'Ajuntament pugui liquidar.


Notificar 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 el actes anteriors.



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

XXXII -

L'aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili

desconegut, insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic
respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur,
la recaptació en via de constrenyiment (ingressos directes -incloses les multes de
trànsit- ingressos per rebut).
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 de Vilassar de Dalt 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

25.- Dictamen de data 5 de setembre de 2006 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 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 Vilassar de Dalt en
data 29 de juny 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:
▪

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

▪

Notificar les denúncies formulades pels agents municipals

▪

Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, u òrgan municipal competent

▪

Expedir 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

▪

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 amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 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
ÀREA DE GOVERN LOCAL
Servei de Programació
26.- Dictamen de data 15 de setembre de 2006 que proposa aprovar diverses
modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici
de 2006.
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 19/2006 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2006, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i

transferències de crèdit, per un import total de vint-i-un milions cent vint-i-cinc mil
setanta-quatre euros amb dinou cèntims (21.125.074,19) €, 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 l’acord precedent 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 aquest acord restarà
definitivament aprovat.
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.
El portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la paraula per
manifestar que votaran favorablement el Dictamen principalment per dues partides que
se suplementen, que són la corresponent als camins rurals i la dels plans de seguretat
viària. Però també deixar constància, afegí, del posicionament contrari a la partida
suplementària destinada a COM Radio, per les raons ja exposades en cada debat del
Pressupost.

La portaveu del grup Popular Sra. Esteller, manifestà l’abstenció, tot i que hi ha
diverses partides importants com les de millorar la seguretat viària, però en el conjunt
el seu grup no està d’acord.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular. El resultat definitiu va
ser de 40 vots a favor i 5 abstencions.

Servei de Patrimoni i Contractació

27.- Dictamen de data 15 de setembre de 2006 que proposa adjudicar el
subministrament a través del sistema d’arrendament (renting) de deu vehicles
amb destinació al Parc Mòbil, adscrit al Servei de Logística de la Diputació de
Barcelona”, amb un pressupost màxim quadriennal de tres-cents vuitantaquatre mil (384.000) € (IVA inclòs), promogut pel Servei de Logística.
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de
l’Àrea de Govern Local de data 13 de setembre de 2006, la contractació promoguda
pel Servei de Logística consistent en el “Subministrament a traves del sistema
d’arrendament (renting) de deu vehicles amb destinació al Parc Mòbil, adscrit al Servei
de Logística de la Diputació de Barcelona”, amb un pressupost en concepte
d’arrendament quadriennal de dos-cents noranta-vuit mil quatre-cents quaranta-quatre
euros amb vuitanta cèntims (298.444,80) € (IVA inclòs), a l’empresa i pels lots que es
relacionen seguidament:
LOTS NÚM. 1 i 2 a l’empresa FINANZIA AUTORENTING, SA, NIF A-60028776 i
domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes 129-131 08014 Barcelona, d’acord amb
les especificacions que es recullen tot seguit:

LOT 1 (6 vehicles):
•

Vehicle: VW Passat 2.0-200 CV FSI highline

•

Equipament: Complet

•

Cobertura d’assegurança:

•

-

Mort: 60.000,00 EUR

-

Invalidesa permanent: 60.000,00 EUR

Quilòmetres contractats:
-

Abonament: 0,02104 EUR, IVA inclòs

-

Càrrec: 0,02104 EUR, IVA inclòs

•

Valor residual per vehicle: 15.146,03 EUR, IVA inclòs

•

Preu mensual per 6 vehicles: (799,24 x 6) 4.795,44 EUR, IVA inclòs

LOT 2 (4 vehicles):
•

Vehicle: Seat Ibiza Reference 1.4-100 CV

•

Equipament: Complet

•

Cobertura d’assegurança:

•

-

Mort: 60.000,00 EUR

-

Invalidesa permanent: 60.000,00 EUR

Quilòmetres contractats:
-

Abonament: 0,0835 EUR, IVA inclòs

-

Càrrec: 0,00835 EUR, IVA inclòs

•

Valor residual per vehicle: 5.776,32 EUR, IVA inclòs

•

Preu mensual per 4 vehicles: (355,54 x 4) 1.422,16 EUR, IVA inclòs

Amb un pressupost en concepte d’arrendament, per als 48 mesos del període
contractat, de dos-cents noranta-vuit mil quatre-cents quaranta-quatre amb vuitanta
cèntims (298.444,80) €, IVA inclòs, d’acord amb els preus ofertats següents:

Descripció
LOT 1 (6 vehicles)
LOT 2 (4 vehicles)

Quota Mensual per número de vehicles (IVA Inclòs)
4.795,44
1.422,16
Import mensual

6.217,60

Import anual (12 mesos).-

74.611,20

Import total del contracte (48 mesos).-

298.444,80

En el lot 1 ha restat en segon lloc BANSALEASE, SA ESTABLECIMIENTO
FINANCIERO DE CRÉDITO i per últim CAIXA RENTING, SA.
En el lot 2 han restat en segon lloc CAIXA RENTING, SA i per últim BANSALEASE,
SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO.
Segon.- Declarar exclosa dels lots 1 i 2 a l’empresa CAJASUR RENTING, SA per no
respectar els capitals assegurats en cas de sinistre exigits al punt quatre del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
Tercer.- Advertir a l’empresa adjudicatària que haurà de concórrer a formalitzar el
contracte en el termini màxim de 30 dies naturals, a comptar des del següent al de la
notificació d’aquesta adjudicació.
Quart.- Disposar la despesa plurianual de dos-cents noranta-vuit mil quatre-cents
quaranta-quatre amb vuitanta cèntims (298.444,80) €, IVA inclòs, derivada d'aquesta
contractació, amb càrrec a la partida 22100 121E1 20400 del pressupost de l'exercici
2006 per un import de 12.435,20 €, a la partida 22100 121 204 del pressupost de
l'exercici 2007 per un import de 74.611,20 €, a la partida 22100 121 204 del
pressupost de l'exercici de 2008 per un import de 74.611,20 €, a la partida 22100 121
204 del pressupost de l'exercici de 2009 per un import de 74.611,20 €, i a la partida
22100 121 204 del pressupost de l'exercici de 2010 per un import de 62.176,00 €, tot

d’acord amb el que estableix l’article 174 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
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
28.- Dictamen de data 8 de setembre de 2006 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.
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.
Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del grup i de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular. El resultat
definitiu va ser de 29 vots a favor i 16 abstencions.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
29.- Dictamen de data 21 de setembre de 2006 que proposa aprovar l’addenda al

Conveni Marc entre l’Associació Entorns de Montserrat i la Diputació de
Barcelona per l’adhesió d’Ullastrell al Pla Marc.
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla Marc de Recuperació i Valorització de terrenys
forestals de l’Associació de Propietaris Entorns de Montserrat al municipi d’Ullastrell.
Segon.- Aprovar l’adhesió al conveni Marc de data 23 de Juny de 2004 en el sentit
d’incloure com a membre a l’Ajuntament d’Ullastrell.
Tercer.- Notificar aquest acord a la resta de membres de l’Associació de Propietaris
Entorns de Montserrat.
Quart.- Autoritzar al President-delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació

30.- Dictamen de data 26 de setembre de 2006 que proposa aprovar el Pla Marc
de Millora i Gestió forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Bages Vallès.
Primer.- Aprovar el Pla Marc de recuperació i valorització de les finques forestals de la
comarca del Bages i del Vallès cremades l’estiu 2003, que s’adjunta com annex.
Segon.- Autoritzar la formalització del conveni marc de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona a través de L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals, els Ajuntaments de Castellterçol, Gallifa, Granera, Monistrol de Calders,
Mura, Sant Llorenç Savall i Talamanca per a l’execució, al llarg de vint-i-cinc-anys d’un
projecte de recuperació i valorització de les finques forestals de, de conformitat amb la
minuta que s’adjunta a aquest Dictamen.

Tercer.- Autoritzar al President-delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per a la signatura
del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 10 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe.
El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 537407 al 537460.
Barcelona, 3 d’octubre de 2006

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset

