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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 22 DE FEBRER DE  2007 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 22 de febrer de 2007, a les 12 hores i 5 minuts, es va 
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu vice-
president primer, Bartomeu Muñoz Calvet, amb l’assistència del vice-president segon, 
Ramon Álvarez Martínez, del vice-president tercer, Xavier Florensa Cantons, i de les 
diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Pere Alcober Solanes, Joan 
Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga 
Castaño, Catalina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Flora Casé Agulló, Francesc 
Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina 
Pujols, Jordi Cornet Serra, Fèlix Domingo Chico Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, 
Montserrat Domènech Borrull, Margarita Dordella Cirera, M. Ángeles Esteller Ruedas, 
Ferran Falcó Isern, Antoni Fogué Moya, Xavier García Albiol, Carme García Lores, 
Montserrat Gibert Llopart, 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, Antonio Pedrero Utrilla, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro 
Romero Hernández, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola Torrent, Carles Ruíz Novella, 
Esteve Terradas Yus, Eduard Tortajada Molina, Ignasi Valls Vilaró i Jaume Vives 
Sobrino. 
 
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació. 
 
Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell. 
 
Van excusar la seva assistència el president, Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves i 
les diputades i els diputats següents: Rafael Cañedo Torrubiano, Eugeni Forradellas 
Bombardó, José Luis Jimeno Sáez, Joan Recasens Guinot i Sebastià Ruiz García, 
 
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 25 de 
gener de 2007, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
GABINET DE LA PRESIDÈNCIA 
 
1.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
adoptat en data 22 de febrer de 2007, d’aprovació del document final del procés 
de reflexió estratègica de la Diputació de Barcelona: RE SET. Pla Estratègic 2007 
de la Diputació de Barcelona. D’una administració local a un govern local en 
xarxa. 
 
Primer.- Aprovar el document final del procés de reflexió estratègica de la Diputació de 
Barcelona: RE SET. Pla Estratègic 2007 de la Diputació de Barcelona. D’una 
administració local a un govern local en xarxa, que s’annexa al present Dictamen. 
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Segon.-  Trametre un exemplar d’aquest document a tots els participants en el procés 
de reflexió estratègica (RE SET): membres del Consell d’Experts/es;  alcaldes/esses 
dels municipis i presidents/es dels consells comarcals del territori de la província; 
participants en les meses transversals i meses sectorials del RE SET, així com els 
serveis i oficines de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Diputació de Barcelona. 
El Diputat de l’Àrea de Govern Local Sr. Fogué, sol·licità la paraula per fer una breu 
explicació d’un procés, el de reflexió estratègica 2007, el RE SET, que és prou conegut 
per tots els diputats i diputades d’aquesta Corporació.  
 
Del Pla d’Objectius del 1992 de la Diputació de Barcelona, se’n desprenen els 
diferents Plans de Mandat, que han consolidat aquest sistema de treball o de 
concepció de la Xarxa de Municipis i de la concertació.  
 
Som una administració local de segon nivell que tenim la ferma voluntat de tenir la 
capacitat suficient per donar respostes als ajuntaments i els ens locals de la província 
de Barcelona, que vol dir donar resposta a les necessitats, a les preocupacions, als 
reptes que tinguin els/les persones que viuen en el conjunt d’aquests municipis.  
 
Hem fet aquest procés amb una voluntat d’adequar-nos a les noves necessitats, no 
volem, a priori, renunciar a res. Volem innovar per donar respostes, i al mateix temps, 
millorar l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis que estem oferint als ciutadans.  
 
En definitiva, el que volem és posicionar-nos com a administració local, conjuntament 
amb els ajuntaments. Per a fer aquest procés, hem demanat una visió al que hem 
anomenat “grups d’experts”. Vint-i-cinc persones de diferents àmbits del coneixement, 
de l’acció, però no condicionada, en cap manera, per la Diputació, i, per tant, s’han 
pogut expressar sense estar condicionats per ser treballadors o responsables polítics 
de la Diputació.  
 
També han participat de manera directa tres-cents treballadors de la Diputació, en 
unes Jornades que es van celebrar en tres sessions amb grups de treball, paritaris, on 
hi havien diferents nivells de l’estructura jeràrquica coparticipant en el mateix grup, de 
diferents àmbits sectorials de la pròpia Diputació, que han fet la seva feina i han fet, 
també, per tant, les seves aportacions. 
 
Un tercer nivell ha estat la implicació dels ajuntaments. Alcaldes i alcaldesses que el 
President de la Diputació, personalment, va convocar mitjançant cinc sessions, 
disperses, distribuïdes pel territori, a les quals van assistir, aproximadament, uns cent 
cinquanta representants de municipis i que ens han fet arribar cent divuit qüestionaris, 
sense posar nom ni cap identificació, amb les seves aportacions de cara a aquest 
procés de reflexió.  
 
Tot això han estat molts mesos de molta feina, i ara vénen els resultats.  
 
Hi ha l’anàlisi o diagnosi de la situació de la qual hem partit, hi han els nous valors, els 
valors que té, o que ha de tenir, o pot tenir la Diputació de Barcelona en el futur, quins 
han de ser els seus objectius estratègics, quines han de ser una proposta de línies 
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d’actuació (no tancada ni molt menys) i quines han de ser, des del punt de vista 
organitzatiu, algunes de les propostes estratègiques organitzatives.  
 
Permetin que, perquè ningú pugui treure conclusions equivocades, us faci una lectura 
literal de la pàgina 30 del document.  
 
“Aquestes línies –referint-se a les línies d’actuació proposades conjuntament amb tot 
el treball- han de ser la base perquè el proper equip de govern elabori el Pla de 
Mandat 2008-2011, en què es determinaran les prioritats i l’organització adequades 
per dur-les a terme”. Utilitzant les paraules del President, aquest document, un cop fet 
l’exercici de reflexió, un cop aprovat per la Junta de Govern, i donà compte del mateix 
al Ple de la Corporació en aquest Plenari, passa a un calaix i, fins després de les 
eleccions, no es torna a obrir el document”.  
 
S’haurà d’elaborar, a qui li correspongui, el Pla de Mandat corresponent, que en tot 
cas haurà de determinar què és el que es fa servir d’aquest procés de reflexió, quina 
organització i quins recursos se li dota.  
 
Hem tingut, també, en aquest procés, complicitats, entre administracions locals de 
segon nivell. Va haver una trobada de Diputacions, Cabildos Insulares i Consejos 
Insulares i van sortir unes conclusions consensuades i acordades pels vint-i-vuit 
representants. 
 
Per finalitzar amb la seva intervenció, el Sr. Fogué volgué agrair a tots aquells que han 
fet possible aquest procés, en tant que procés innovador, d’inventar coses, apostar per 
coses i, sobre la marxa, fer algunes rectificacions perquè tot el que s’experimenta per 
primera vegada ha d’estar subjecte a un procés d’autoavaluació gairebé al moment. 
Tot i amb això, crec que els resultats són molt satisfactoris per tots, tenint en compte 
del que es tracta: un procés de reflexió estratègica, que no és habitual que això 
succeeixi en les administracions públiques, que no és habitual que les administracions 
públiques, doncs, el que facin és avançar-se a, i planejar, sobretot, un procés 
d’aquestes característiques i agrair a tots els Diputats, totes les Diputades que han 
participat, tots els Grups, Presidents, Portaveus i, de manera molt especial, a tots els 
treballadors de la Casa que han participat en les sessions amb les seves aportacions 
personals i en els equips de treball de l’Àrea de Presidència i l’Àrea de Govern Local, 
que han estat, en definitiva, les mans executores de tot al que els altres hem estat 
lligats. 
 
A continuació, la Presidència, cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup de 
Convergència i Unió, Sr. Ciurana al qual començà dient que en referència al 
paràgraf de la pagina 30, “Aquestes línies han de ser la base perquè el proper equip 
de govern elabori el Pla de Mandat 2008-2011”, això és prejutjar, absolutament, quina 
ha de ser l’actuació del proper equip de govern d’aquesta Casa. Es pot considerar un 
exercici intel·lectual, un exercici acadèmic, però, en tot cas, no ha de pressuposar de 
cap manera que hagi de ser la base de cap Pla de Mandat del període 2008-2011.  
 
En segon lloc manifestar que, en un procés de reflexió estratègica com aquest, no es 
pot obviar que Catalunya i l’Estatut conformen, o configuren, una organització territorial 
pròpia; el procés de reflexió que ha de fer aquesta Casa, no pot ser el mateix que el 
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que facin les altres Diputacions de l’Estat Espanyol ni els Cabildos Insulares i si 
consideren que el procés de reflexió és el mateix, és precisament per això que les 
discrepàncies polítiques són de fons. Nosaltres no juguem a la Lliga de les Diputacions 
d’Espanya, perquè tenim una altra configuració. Perquè tots plegats, i vostès també, 
hem aprovat un Estatut en què configura una organització territorial pròpia per 
Catalunya, i em sembla que això és important perquè, si no, es poden prestar a 
equívocs. Per tant, com exercici intel·lectual, com exercici acadèmic, benvingut sigui.  
 
S’ha parlat de modernitat, d’innovació i nosaltres tenim la sensació que és canviar-ho 
tot perquè res canviï. És una mica ser els campions de l’immobilisme i del 
conservadorisme. 
 
S’ha d’obrir una nova etapa, ho ha cregut el poble de Catalunya, ho han cregut els 
legisladors del Parlament de Catalunya. S’ha d’obrir una nova etapa pel que fa a 
l’organització territorial d’aquest país, i em sembla que com més sinceritat ens hi 
enfrontem, amb aquesta qüestió, serà molt i molt millor per tothom. 
 
Nosaltres considerem que el RE SET, aquest document, no és res més que la flor de 
l’atzavara que ha de donar pas, insisteixo, a una nova organització territorial de 
Catalunya basada, lògicament, en els Consells de Vegueria. 
 
Respecte al que diu el text del que ha de fer la Diputació de Barcelona en els propers 
quinze anys, sincerament jo crec que l’Estatut no va per aquí. 
 
I per acabar posar de manifest que sobta bastant que es faci una anàlisi d’aquestes 
característiques sense esmentar per res, els Consells Comarcals.  
 
Per tant, el millor que pot passar-li, al RE SET, és que es deixi en un calaix i que 
serveixi com a exercici acadèmic i intel·lectual.  
 
A continuació sol·licità la paraula la portaveu del grup Popular, Sra. Esteller per 
manifestar que aquest document estableix unes línies d’actuació que no aborden la 
problemàtica del que ha de ser el futur de la Diputació de Barcelona ni què ha de ser el 
nou model territorial, que l’Estatut estableix però que s’ha de desenvolupar.  
Ningú s’atreveix a fer-ho per les discrepàncies que hi ha i els contrapesos que hi han 
dins el propi Govern.  
 
Tenim l’Estatut, el projecte de la llei de bases, que tampoc acaba de materialitzar-se, 
està paralitzada perquè tampoc saben com abordar-la ni com tirar-la endavant perquè 
hi han uns dèficits importants que ningú s’atreveix a afrontar i, per tant, tot està en 
marxa però tot està parat i la Diputació aborda aquest projecte amb una voluntat de 
donar una resposta del que ha de ser la Diputació i com s’ha d’articular amb els 
governs municipals, però, si veiem les conclusions del document que avui se’ns 
presenta, veiem que tampoc ha abordat els temes de fons.  
 
Nosaltres valorem molt la feina feta, aquests grups de treball han estat participatius i 
han aportat propostes molt interessants que han plantejat però no s’han recollit 
totalment, perquè, en aquest document, no es volia incomodar ningú.  
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No ha abordat les línies de futur amb una clara determinació ni quines haurien de ser 
unes prioritats de la Diputació.  
 
No deixa de ser curiós que el text tampoc entri en consideracions, com l’ordre jurídic, 
l’ordre constitucional i el desplegament d’un nombre de vegueries superior a les 
actuals províncies, tenint en compte que les províncies segueixen existint dins del que 
és el model de la Constitució.  
 
No hi ha cap reconeixement a coses que cal millorar, que en canvi sí que estan 
presents en els treballs dels professionals i en les opinions fetes en el procés de 
participació, fetes també pels funcionaris i, en definitiva, el que veiem és un exemple 
de molta literatura, amb una major glòria, per tant, de moltes de les persones que les 
han redactat amb molta redundància però que no aborda el que és l’essència del 
problema, que ha de ser el paper de les Diputacions. Sí que hi han línies d’actuacions, 
sí que hi han objectius estratègics però com quedarà tot això dins d’un marc que 
actualment encara desconeixem, son unes conclusions per no molestar ningú i per 
continuar amb aquesta línia de neutralitat i ja veurem qui governa en el proper mandat 
i quines són les línies sobre les quals s’ha de sustentar aquest nou Pla.  
 
Sol·licità la paraula el Sr. Fogué per manifestar que sembla que els hi sorprèn, als dos 
Grups de l’oposició, el fet que es digui que han de ser les bases. Si es fa aquest 
document i si es fa aquest exercici, evidentment és per assentar bases i criteris 
estratègics. A qui li correspongui en el seu moment, decidirà si han de ser les bases o 
no, però un document dirigit pel President de la Diputació i per l’Executiva i que ho ha 
aprovat la Junta de Govern, considerem que són unes bones bases de les que s’haurà 
de partir, i sobre les quals estem dient que ha de ser el futur estratègic de la Diputació 
de Barcelona (Consell de Vegueria en el seu cas), un instrument per garantir 
l’autonomia local. 
 
També apuntà que les Diputacions de Lleida, Tarragona i Girona han tingut una sessió 
de treball especial i específica amb el President de la Diputació, al marge de participar 
en aquesta trobada de totes les Diputacions, i que el model no ha de ser ni homogeni 
ni asimètric, ni van ser aquestes les conclusions.  
 
Estem davant d’una oportunitat, hem assumit un repte i hem transformat això en una 
oportunitat. No és més del que és, però tampoc és menys del que és: és prou 
important. 
 
Per puntualitzar, el Sr. Ciurana manifestà que si el Govern actual considera que això 
precisament poden ser unes bases, redactin-ho així. No diguin que han de ser les 
bases, però jo no estaria tan segur, o almenys, no aniria sobrat respecte a quin serà el 
futur Govern de la Diputació. 
 
Però el problema és que miren el món local des d’una certa superioritat jeràrquica i 
intel·lectual, un model federalitzant enfront d’un model confederalitzant. Els serveis que 
ha de prestar la Diputació, no els decideix la Diputació: els ha de decidir o el Parlament 
de Catalunya o els propis ajuntaments, que per això són els que la conformen.  
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Tot segut, la Sra. Esteller, adreçant-se al Sr. Fogué, digué que naturalment la 
Diputació ha d’establir les seves línies estratègiques i ha de veure de quina manera 
pot millorar l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis, perquè és l’objectiu base de 
l’essència pròpia de la Diputació, però tenim un Parlament de Catalunya que legisla 
sobre l’àmbit territorial de Catalunya redistribuint les competències i això condiciona; la 
Diputació no es pot mantenir com un ens aliè al que és tot aquest entorn, i en aquest 
document no s’han abordat els temes de fons que són essencials i trobem que els 
treballs d’aquests professionals, i també de tots els que han participat, aprofundeixen 
molt més del que s’ha recollit, en definitiva, en les conclusions d’aquest document que 
ens acaben de lliurar.  
 
El Sr. Fogué contestà dient que hem fet el treball, no volem que aquest treball sigui un 
element de distorsió durant el procés de precampanya i campanya electoral. El posem 
al calaix perquè, un cop s’hagi constituït el nou Govern d’aquesta Corporació, surti del 
calaix i el nou Govern decideixi, amb això, quin Pla de Mandat elabora. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
SECRETARIA 
 
2.- Dictamen de data 22 de febrer de 2007 que proposa nomenar un Conseller de 
l'Assemblea General de la Caixa de Catalunya, en representació d’aquesta 
Diputació, com a corporació fundadora. 
 
DESIGNAR el Sr. ANDREU FRANCISCO ROGER, Conseller de l’Assemblea General 
de la Caixa d’Estalvis de Catalunya en substitució del Sr. Jaume Oliveras Maristany.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
3.- Dictamen de data 22 de febrer de 2007 que proposa formalitzar un conveni 
específic de col.laboració entre aquesta Diputació, l’Ajuntament de Canet de 
Mar, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació CETEMMSA, de desenvolupament del 
protocol subscrit en data 30 de juny de 2006, relatiu a l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar.  
 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació CETEMMSA 
per tal de desplegar i concretar els compromisos contrets en el protocol general 
subscrit entre les tres primeres entitats el 30 de juny de 2006 en relació amb el procés 
de reconversió de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de 
Canet de Mar, d’acord amb el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- Els compromisos financers adoptats per la Diputació s’imputaran en les 
quantitats que resultin dels plans anuals aprovats per a cada exercici. 
 
Tercer.- Facultar la Presidència de la Diputació de Barcelona per a la signatura del 
conveni específic esmentat, així com aquells altres documents que siguin necessaris 
per al seu desplegament. 
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Quart.-  Notificar els acords anteriors als Ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i a 
la Fundació CETEMMSA, per a llur coneixement i efectes. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals. 
 
Primer.- 1. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, en 
data 28 de novembre 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 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 í 
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 
 
2.- 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: 
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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 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 
 
5.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 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 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 Balsareny en data 
30 de novembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
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k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 

l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Balsareny 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 
 
6.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Berga, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 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 Berga en data 20 
de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb 
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Comunicar a la Prefectura de trànsit les sancions greus i molt greus, en el termini 

de quinze dies següents a la fermesa administrativa, a l’objecte que siguin 
anotades en el Registre de conductors i d’infractors, tal i com preveu l'article 82 
del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la 
Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

b) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Berga que, com a conseqüència de 
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
7.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calella, 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 Calella en data 21 
de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb 
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
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de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Calella que, com a conseqüència de 
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
8.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, 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 Cànoves i 
Samalús en data 14 de desembre 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: 
 
▪ Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es  determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

▪ Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 

▪ Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 

▪ Qualsevol altre acte necessari per à l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús que, com a conseqüència 
de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
9.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellfollit del 
Boix, en data 30 de novembre 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 aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general.  
▪ 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 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
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▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - 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. 
 
IV - 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. 
 
V - 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. 
 
VI - 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. 
 
VII - Altres ingressos tan tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui 
liquidar, no delegats en anteriors acords 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra 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. 
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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 Castellfollit del Boix 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. 
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▪ 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 
▪ Realització de les liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Notificació de les liquidacions. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades 
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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'escombreries comercials i 
industrials 
▪ 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 aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general. 
▪ 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 
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▪ 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 - 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 - 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. 
 
XI - 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. 
 
XII - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui 
liquidar: 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
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▪ 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 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de la 
Marca, en data 14 de desembre 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 - 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. 
 
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 - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui 
liquidar 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
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▪ 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 Cervelló 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 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.  
▪ 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. 
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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 l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 
determinar els deutes tributaris. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 
per l'ORGT. 
▪ Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
▪ Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - 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. 
 
VI - Taxes per ocupació dels terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per recollida d'escombraries. 
Taxa per  llicència d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer. Taxa per prestació 
d'escola bressol.  Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública. Taxa per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
taules í cadires amb finalitat lucrativa. Taxa per instal·lació de quioscos en la via 
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pública. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatges cinematogràfics. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals. 
Taxa per subministrament d'aigua, gas i electricitat. Taxa per clavegueram. Taxa 
per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública. Taxa per prestació dels serveis d'ensenyaments 
especials en establiments municipals. Taxa per prestació del servei d'ajuda a 
domicili i altres serveis assistencials.  
 
▪ 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. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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11.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, 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 Castellví de 
Rosanes en data 21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Castellví de Rosanes que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 

12.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Centelles, 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 Centelles en data 
28 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 
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m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Centelles 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 
 

13.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló, 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 Cervelló, en data 
21 de novembre 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 a la 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. 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per a 
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 constreny!ment, 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 Í 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. 
 
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
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▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per a 
determinar els deutes tributaris. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari. 
▪ Liquidació dels 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. 
▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
▪ 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 
 
14.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fígols, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 
Primer.-  1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fígols, en data 
17 de desembre 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. 
▪ 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 -  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. 
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III - 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. 
 
 IV - Altres ingressos tant tributaris corn no tributaris, no delegats en acords 
anteriors, 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. 
 
2.- 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. 
 
3.- Especificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en 
anteriors acords, respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació d'escombraries, les funcions delegades en relació a la qual 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 de!s 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 
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Fígols 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 Í 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. 
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▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - 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. 
 
V - Taxa per recollida, tractament i eliminació 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. 
 
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.  
▪ 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 - Quotes d'urbanització 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
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▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - 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. 
 
IX - 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. 
 
X - 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. 
 
 

XI - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui 
liquidar 
▪ Notificació d 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 
 

15.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, 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 la Garriga en data 
19 de desembre 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 
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preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

b) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 

c) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

d) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de la Garriga 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 
 
16.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gavà, 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 Gavà en data 21 
de desembre 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: 
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a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 

b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Gavà 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 
 
17.- Dictamen de data 19 de febrer 2007 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, 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. 
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Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella en data 
21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

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

Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Gironella que, com a conseqüència de 
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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18.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gualba, 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 Gualba en data 
11 de gener de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb 
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Gualba que, com a conseqüència de 
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
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Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
19.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gualba, 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 Gualba, en data 9 
de novembre 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, 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 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Moià, 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 Moià en data 14 
de desembre 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 
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Moià 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 
 
21.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montgat, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 35

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 Montgat en data 
21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Montgat 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 
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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 
 
22.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, 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 Navarcles en data 
13 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Navarcles 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 
 
23.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, 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 la Pobla de Lillet 
en data 29 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 

c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
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l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de la Pobla de Lillet 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 
 
24.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals. 
 
Primer.- 1. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, en 
data 19 d’octubre 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 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 
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▪ 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 í 
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 
 
2.-  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 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 
 
25.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sallent, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 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 Sallent en data 15 
de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb 
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 

dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l'òrgan municipal competent. 
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c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació 

m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sallent 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 
 

26.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs en data 21 de desembre 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 
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Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 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 
 
27.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 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. 
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Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres en data 18 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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28.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor en data 21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
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Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
29.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 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 multes 
imposades  per  accions  o  omissions  contràries  als  preceptes de la Llei sobre  
 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta en data 28 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
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Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 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 
 
30.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat en data 21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als 
efectes previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 

b) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
c) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
d) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
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Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

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

31.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Climent 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 Sant Climent de 
Llobregat, en data 21 de desembre 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 utilització privativa o aprofitament especial constituït 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 el terme municipal de Sant Climent de 
Llobregat, les referides empreses 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 
determinar els deutes tributaris. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzar 
per l’ORGT. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrec 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. 
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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32.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès en data 18 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als 
efectes previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 

b) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
c) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
d) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 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 
 
33.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, 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. 
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Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines en data 13 de novembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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34.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages en data 13 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
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Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
35.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta en data 5 de desembre 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: 
 
▪ Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es  determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
▪ Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
▪ Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per à l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta que, com a conseqüència 
de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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36.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall, en data 5 de gener de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sol, 
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. 
▪ 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. 
 
II - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
▪ 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. 
 
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 Sant Llorenç Savall 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 52

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. 
 
Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe.  
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II- Impost sobre activitats econòmiques 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari  com executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels 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 í 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 53

▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Notificació de les liquidacions. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V- Taxa per recollida d'escombraries i taxa per 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. 
 
VI - Quotes d'urbanització 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII- Taxes per llicències urbanístiques  
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Multes i sancions per infraccions d'ordenances i legislació vigents, 
derivades de la potestat sancionadora d'aquest Ajuntament; urbanístiques, 
sanitàries, policia, d'activitats i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
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▪ Qualsevol altre acte necessari per a  l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Altres ingressos no tributaris  
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X - Altres ingressos tributaris  
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos. 
▪ 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 
 
37.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles en data 21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 55

k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles 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 
 
38.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja, en data 23 de novembre 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 56

▪ 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 - 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. 
 
llI - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
▪ Notificació de ta 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 - Taxa per llicències 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. 
 
V - Quotes d'urbanització 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari. 
▪ 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. 
 
VI - Contribucions especials  
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes període voluntari. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
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▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
 
VII - 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. 
 
VIII - Taxa escola bressol 
▪ 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.  
 
IX - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui 
liquidar 
▪ 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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja  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. 
 
Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja 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. 
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▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Notificació de les liquidacions. 
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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V - 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. 
 
VI - 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. 
 
VII - Taxes per la 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 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
39.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, 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 Santa Coloma de 
Cervelló en data 30 de novembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
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b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 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 
 
40.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Súria, 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 Súria en data 29 
de desembre 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 
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Súria 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 
 
41.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària. 
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Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló en data 28 
de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb 
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Torelló que, com a conseqüència de 
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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42.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallcebre, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallcebre, en 
data 18 de novembre 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. 
▪ 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 -  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. 
 
III - 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. 
 
IV - 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. 
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▪ 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 - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords 
anteriors, 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. 
 
2.- 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, fes 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. 
3.-  Especificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en 
anteriors acords, respecte a les funcions de gestió i recaptació del tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa per recollida, tractament i eliminació 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. 
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II – Taxa prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions. Taxa Cementiri municipal. Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 
▪ 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 Vallcebre 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 í 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. 
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▪ 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. 
▪ Resolució deis 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 recollida, tractament i eliminació 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. 
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▪ 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 prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració 
municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa Cementiri municipal. Taxa  per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en 
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants ï rodatges 
cinematogràfics 
▪ 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 - 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 68

▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - 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. 
 
XI - Execucions subsidiàries  
 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII - Sancions administratives  
 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XIII - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui 
liquidar: 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d'interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

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

43.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans, 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 Viladecans en 
data 30 de novembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 69

conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Viladecans 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 
 
44.- Dictamen de data 19 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 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. 
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Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en data 19 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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45.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 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 21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
n)  
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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 72

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 
 
46.- Dictamen de data 30 de gener de 2007 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, 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 Mar 
en data 21 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b) Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l'òrgan municipal competent. 
c) Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
e) Dictar provisions de constrenyiment. 
f) Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g) Liquidar interessos de demora. 
h) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori. 
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament. 
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació 
m) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les 
previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar 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 
 
Intervenció General 
 
47.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de la 
Corporació de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 
de 2006, que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 649.494.492,73 457.578.969,81   
                     b. Altres operacions no financeres 7.314.518,10 132.080.574,95   
1. Total operacions no financeres (a+b) 656.809.010,83 589.659.544,76   
2. Actius financers 7.687.097,69  7.987.559,51   
3. Passius financers 10.000.000,00 40.880.672,76  

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 674.496.108,52 638.527.777,03 35.968.331,49 

 
 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

167.756.238,59 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 899.805,63  
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 8.571.761,83 160.084.282,39 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 196.052.613,88 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Components Imports any Imports any anterior 
1. (+) Fons líquids  270.127.140,36  214.839.507,58 
2. (+) Drets pendents de cobrament   136.306.424,42  161.816.841,64 
       - (+) del Pressupost corrent 34.281.793,00  51.786.377,28  
       - (+) de Pressupostos tancats  64.230.473,01  72.805.918,84  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 37.810.194,14  37.475.290,72  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

-16.035,73  -250.745,20  

     
3. (-) Obligacions pendents de pagament  79.271.900,18  77.656.247,33 
       - (+) del Pressupost corrent 34.571.216,13  36.617.158,91  
       - (+) de Pressupostos tancats  112.043,76  201.088,52  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 44.589.023,91  40.837.999,90  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

-383,62  0  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 74

Components Imports any Imports any anterior 
     
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 327.161.664,60  299.000.101,89 
II.  Saldos de dubtós cobrament 21.881.713,60  25.444.902,91 
III. Excés de finançament afectat 8.571.761,83 9.738.694,47 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 296.708.189,17 
 

263.816.504,51 
V. ROM. TRES. DESP. GENERALS I AFECTATS (III+IV) 305.279.951,00  273.555.198,98 

VI. INCORPORACIÓ ROMANENTS 222.989.807,72  141.527.272,44 
VII. ROMANENT TRESORERIA DISPONIBLE (V-VI) 82.290.143,28  132.027.926,54 

 
Segon.- Determinar que a data ú de gener de 2007, el romanent de tresoreria 
disponible,  resultant de la integració dels organismes Flor de Maig, Institut d’Edicions, 
Institut d’Urbanisme i Habitatge i Activitats Locals i l’Agència Local de 
Desenvolupament Forestal, és el següent: 
 

Entitat
Romanent per a 

despeses generals i 
afectades

Incorporació de 
romanents al Press 

DiBa 2007

Romanent de 
tresoreria 
disponible

Flor de Maig 3.069.539,70 €      1.470.936,41 €      1.598.603,29 €      

IUHAL 5.017.713,83 €      2.422.997,29 €      2.594.716,54 €      

Institut d’Edicions 4.751.322,59 €      1.503.140,63 €      3.248.181,96 €      
Agència L.D. Forestal 458.149,96 €         123.185,43 €         334.964,53 €         

C. Corporació 305.279.951,00 €  222.989.807,72 €  82.290.143,28 €    

TOTALS 318.576.677,08 €  228.510.067,48 €  90.066.609,60 €    
 

 
Tercer.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Quart.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
Respecte a aquest punt, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana 
manifestà que una vegada més, va augmentant el romanent de Tresoreria total de 
l’exercici i hem passat d’un resultat pressupostari, l’any 2005, de dos-cents noranta-
nou milions d’euros, a un resultat pressupostari, de l’any 2006, de tres-cents vint-i-set 
milions d’euros. Considerem que això és símptoma de què hi ha alguna cosa, en 
l’administració d’aquesta Casa, que no funciona, que no és normal, o almenys 
nosaltres no ens resignem a considerar normal que hagi uns romanents de Tresoreria 
d’aquests imports (tres-cents vint-i-set milions d’euros).  
 
Vull recordar que és més que el pressupost anual del Departament de Cultura de la 
Generalitat. Si vostès es resignen a considerar-ho normal, doncs endavant, però 
nosaltres pensem que no. Els hi demanem, una vegada més, que modifiquin formes 
de funcionament, el tipus de relació administrativa, jurídica i política que tenen amb els 
ajuntaments. Si hi ha una administració que acaba el període amb uns tres-cents vint-i-
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set milions d’euros de romanent de Tresoreria, és que no ha tingut la capacitat 
suficient per a executar-los quan tocava i els hi reiterem, una vegada més, la 
necessitat de modificar en profunditat aquest tipus d’actuacions. 
 
Sol·licità la paraula el Sr. Fogué per respondre al Sr. Ciurana i manifestà que dels 
resultats, el que es desprèn és que la situació econòmica i financera d’aquesta 
Corporació és bona. Hem baixat el nivell de deute, però, en canvi, hem rebaixat altres 
índexs positius. El resultat de l’exercici pressupostari, l’any 2005, va ser de gairebé 
cinquanta-vuit milions d’euros i el de l’any 2006, ha estat de 35,9 milions d’euros; una 
reducció del trenta-set per cent, és un resultat positiu. Respecte als romanents, hi ha 
un increment d’un 11,6% respecte dels romanents de l’exercici anterior. Però cal dir 
que són molts els ajuntaments que tenen quantitats molt importants de diners 
compromesos i el romanent disponible per ara, amb aquesta liquidació, serà de 
vuitanta-dos milions d’euros, enfront dels cent trenta-dos milions d’euros de l’exercici 
anterior. Continua sent un bon resultat, però és un resultat que també ha sofert una 
reducció del trenta-set per cent respecte de l’exercici anterior. Ha augmentat, durant 
aquest exercici, el nivell d’execució del Capítol VII, que correspon, de forma molt 
evident, al que són les actuacions de transferència de capital al conjunt dels 
ajuntaments.  
 
El treball conjunt entre uns i uns altres ens han fet que aquest nivell d’execució, aquest 
2006, hagi incrementat gairebé dos punts. Això no ha estat suficient, però ha estat 
important el volum que representa. Amb aquest treball i aquesta concepció de xarxa 
de municipis i concertació, ens sentim corresponsables amb el conjunt dels tres-cents 
onze municipis i els Consells Comarcals i altres ens locals que participen en el nostre 
programa de xarxa.  
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
48.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Organisme autònom Flor de Maig de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Flor de Maig de 
l’exercici de 2006, que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 6.597.301,98 6.257.630,93   
                     b. Altres operacions no financeres 57.000,00 288.574,83   
1. Total operacions no financeres (a+b) 6.654.301,98 6.546.205,76   
2. Actius financers ---- ----   
3. Passius financers ---- ----  
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 6.654.301,98 6.546.205,76 108.096,22 

 
 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

1.129.905,76 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici     38.771,60  
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici     55.885,16 1.112.792,20 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 76

Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.220.888,42 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  3.759.729,54  3.240.819,59 

2. (+) Drets pendents de cobrament   -141.565,13  
       466.238,64 

       - (+) del Pressupost corrent 305.370,03  
388.214,11 

 

       - (+) de Pressupostos tancats    41.901,80  
84.575,51 

 

       - (+) d’operacions no pressupostàries    7.586,18  
5.796,28 

 

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

496.423,14  12.347,26  

   
 

 

3. (-) Obligacions pendents de pagament  531.932,16  712.117,00 

       - (+) del Pressupost corrent 376.988,82  
533.725,70 

 

       - (+) de Pressupostos tancats  ----  
    1.390,22 

 

       - (+) d’operacions no pressupostàries 154.943,34  
177.001,08 

 

       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

----  ----  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 3.086.232,25  2.994.941,23 

II.  Saldos de dubtós cobrament    16.692,55  37.530,14 

III. Excés de finançament afectat 128.072,66      121.736,52 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)  2.941.467,04 

 

   2.835.674,57 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
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49.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Organisme autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de l’exercici de 2006, que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets 

reconeguts nets 
Obligacions 

reconegudes 
netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 17.114.458,13 16.282.431,01   
                     b. Altres operacions no financeres 270.574,73 438.949,32   
1. Total operacions no financeres (a+b) 17.385.032,86 16.721.380,33   
2. Actius financers     
3. Passius financers    
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 17.385.032,86 16.721.380,33 663.652,53 

 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

337.898,02 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 92.437,97  
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 163.192,09  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 930.796,43 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  1.689.538,31  1.211.554,77 

2. (+) Drets pendents de cobrament   1.391.332,71  1.235.997,28 

       - (+) del Pressupost corrent 1.029.955,47  856.298,65  
       - (+) de Pressupostos tancats  330.738,69  355.262,61  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 30.638,55  24.436,02  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  1.165.882,77  1.183.504,06 

       - (+) del Pressupost corrent 820.674,49  870.759,81  
       - (+) de Pressupostos tancats  5.588,05  8.591,31  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 339.620,23  304.152,94  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.914.988,65  1.264.047,99 

II.  Saldos de dubtós cobrament 65.215,77  16.765.07 

III. Excés de finançament afectat 477.315,81 379.251,92 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.372.457,07 
 

868.031,00. 
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Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
50.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Organisme autònom Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) 
de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut 
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de l’exercici de 2006, que es concreta en les 
següents magnituds bàsiques: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets 

reconeguts nets 
Obligacions 

reconegudes 
netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 4.693.042,01 4.080.499,41   

                     b. Altres operacions no financeres   312.449,20 420.645,62   

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.005.491,21 4.501.145,03   

2. Actius financers ---- ----   

3. Passius financers ---- ----  

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 5.005.491,21 4.501.145,03 504.346,18 

 
 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

1.864.081,80 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 82.929,94  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici ---- 1.947.011,74 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.451.357,92 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  4.779.853,78  3.844.626,30 

2. (+) Drets pendents de cobrament   1.073.977,87  
    1.235.658,03 

       - (+) del Pressupost corrent 399.740,27  1.042.544,05  
       - (+) de Pressupostos tancats  613.047,93        9.326,66  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 61.189,67  183.787,32  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

----  ----  
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3. (-) Obligacions pendents de pagament  727.623,62  448.714,74 

       - (+) del Pressupost corrent 553.967,76  273.356,15  
       - (+) de Pressupostos tancats  ----  ----  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 173.655,86  175.358,59  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

----  ----  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 5.126.208,03  4.631.569,59 

II.  Saldos de dubtós cobrament 108.494,20       59.720,17 

III. Excés de finançament afectat 558.576,08   641.506,02 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 4.459.137,75 
 

3.930.343,40 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
51.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Organisme autònom Patronat d’Apostes de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes de l’exercici de 2006, que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets 

reconeguts nets 
Obligacions 

reconegudes 
netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 2.772.727,69 2.978.826,01   

                     b. Altres operacions no financeres               0,00       1.411,11   

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.772.727,69 2.978.237,12   

2. Actius financers ---- ----   

3. Passius financers ---- ----  

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2.772.727,69 2.978.237,12 -205.509,43 

 
 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 780.000,00 
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Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici ----  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici ----     780.000,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT      574.490,57 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  488.583,97  901.154,15 

2. (+) Drets pendents de cobrament   372.665,81  
      
      207.159,20 

       - (+) del Pressupost corrent 117.726,77  48.601,71  
       - (+) de Pressupostos tancats    58.133,59  71.564,61  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 196.795,45  86.992,88  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

----  ----  

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  253.648,12  303.673,47 

       - (+) del Pressupost corrent 45.096,99  112.282,37  
       - (+) de Pressupostos tancats  ---  ----  
       - (+) d’operacions no pressupostàries    208.551,13  191.391,10  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

           ---  ----  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 607.591,66  813.639,68 

II.  Saldos de dubtós cobrament 45.000,00  33.579,56 

III. Excés de finançament afectat ---- ---- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 562.591,66 
 

780.060,32 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
52.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Fundació 
Pública Casa de Caritat de l’exercici de 2006, que es concreta en les següents 
magnituds bàsiques: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 170.461,47    

                     b. Altres operacions no financeres  6.500.000,00   

1. Total operacions no financeres (a+b) 170.461,47 6.500.000,00   

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 170.461,47 6.500.000,00 -6.329.538,53 

 
 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 6.500.000,00 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  6.500.000,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 170.461,47 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  231.013,11  6.547.927,61 

2. (+) Drets pendents de cobrament   661,80  
13.285,83 

       - (+) del Pressupost corrent 661,80  13.285,83  
       - (+) de Pressupostos tancats      
       - (+) d’operacions no pressupostàries     
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament     

       - (+) del Pressupost corrent  5.799,62   
       - (+) de Pressupostos tancats      
       - (+) d’operacions no pressupostàries 5.799,62    
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 225.875,29  6.555.413,82 

II.  Saldos de dubtós cobrament    

III. Excés de finançament afectat   

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 225.875,29 
 

6.555.413,82 
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Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
53.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Organisme autònom Institut d’Edicions de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut 
d’Edicions de l’exercici de 2006, que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets 

reconeguts nets 
Obligacions 

reconegudes 
netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 15.254.362,21 14.218.631,42   

                     b. Altres operacions no financeres 248.459,79 244.929,38   

1. Total operacions no financeres (a+b) 15.502.822,00 14.463.560,80   

2. Actius financers     

3. Passius financers    

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 15.502.822,00 14.463.560,80 1.039.261,20 

 

 
Ajustaments: 
 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 3.311.771,37 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  3.311.771,37 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 4.351.032,57 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  6.830.254,73  5.531.631,86 

2. (+) Drets pendents de cobrament   133.128,30  
1.779.640,39 

       - (+) del Pressupost corrent 159.755,80  321.342,21  
       - (+) de Pressupostos tancats  38.114,60  1.426.125,70  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 44.489,10  32.172,48  
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       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

109.240,20    

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  2.173.085,02  2.161.671,62 

       - (+) del Pressupost corrent 2.047.259,51  2.035.762,54  
       - (+) de Pressupostos tancats      
       - (+) d’operacions no pressupostàries 154.765,05  125.909,08  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

28.939,54    

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 4.790.298,01  5.149.600,63 

II.  Saldos de dubtós cobrament 38.975,42  1.420.801,89 

III. Excés de finançament afectat   

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 4.751.322,59 
 

3.728.798.74 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
54.- Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de 
l’exercici de 2006, que es concreta en les següents magnituds bàsiques: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Conceptes Drets 

reconeguts nets 
Obligacions 

reconegudes 
netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

                     a. Operacions corrents 40.514.300,02 33.264.386,76   

                     b. Altres operacions no financeres ---- 986.122,30   

1. Total operacions no financeres (a+b) 40.514.300,02 34.250.509,06   

2. Actius financers ---- ----   

3. Passius financers ---- ----  

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 40.514.300,02 34.250.509,06 6.263.790,96 

 
Ajustaments: 
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Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustaments Resultat 
pressupostari 

 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

----  

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici ----  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici ---- ---- 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 6.263.790,96 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 
Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  42.626.987,93  40.536.964,68 

2. (+) Drets pendents de cobrament   117.193.424,49  
 
  117.325.170,59 

       - (+) del Pressupost corrent         39.229,65             8.013,09  
       - (+) de Pressupostos tancats           64.853,81           78.644,62  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 117.089.341,03  117.238.512,88  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

----  ----  

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  130.967.738,35  135.280.338,61 

       - (+) del Pressupost corrent    2.643.311,23        2.693.748,47  
       - (+) de Pressupostos tancats          15.022,53            15.022,53  
       - (+) d’operacions no pressupostàries 128.309.491,80    132.571.567,61  
       - (-) cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

               87,21  ----  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 28.852.674,07  22.581.796,66 

II.  Saldos de dubtós cobrament       48.389,42        70.503,53 

III. Excés de finançament afectat ---- ---- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 28.804.284,65 
 

22.511.293,13 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que 
es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i 
Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
55.- Dictamen de data 9 de gener de 2007 que proposa donar compte de l’informe 
de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena del quart trimestre 
de 2006. 
 

Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General corresponent a 
la fiscalització plena realitzada sobre la mostra extreta dels documents comptables de 
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despeses, sobre operacions de Bestreta de Caixa Fixa i del seguiment de determinats 
d’ingressos, referit al 4t trimestre de l’any 2006. 
 

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

56.- Dictamen de data 7 de febrer de 2007 que proposa aprovar la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 

Primer.- Aprovar provisionalment de conformitat als articles 132.1 i 20 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 al 19 del 
propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme de Gestió 
Tributària, en allò que afecta a l’article 4t  Quota tributària, epígraf A Serveis prestats 
als Ajuntaments en la forma que resulta de l’annex. 
 

 
 
Segon.- Disposar que l’Ordenança Fiscal a que refereix l’apartat anterior, regirà a 
partir de l’1 de juliol de 2007 i continuarà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 
 
Tercer.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així 
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del 
següent al  de  la  publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial  de  la  
Província, dins dels quals els interessats  podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Quart.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Cinquè.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions. 
 
Sisè.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de les 
modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí. 
 

Setè.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article 
2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article  
65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança. 
 
Respecte a aquest punt, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana 
posà de manifest que aquesta modificació de l’Ordenança ve a reconèixer el que 
nosaltres hem anat dient, que és la possibilitat de baixar el preu que es cobra als 
ajuntaments per la gestió que fa l’Organisme de Gestió Tributària. Concretament, ara, 
amb aquesta modificació, passem del 3,5% al 3, i del 3, 25 també al 3, tot això, 
suposarà uns menors ingressos per a aquesta Casa, però atès que l’Organisme de 
Gestió Tributària, problemes de Tresoreria importants, no sembla que tingui, nosaltres 
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creiem que hi ha molt més marge, encara, per afavorir els municipis, reduir el cost de 
la gestió que, des de la Diputació, es fa de la recaptació. 
 
El Sr. Fogué explicà que en els en els últims dos anys, hem reduït, per l’aplicació de 
l’ordenança de l’Organisme de Gestió Tributària, el nivell de quota de cobrança. Som 
els que estem a la quota més baixa i millor. És important el diner però encara és molt 
més important el diner en forma de servei, més serveis, millora dels serveis, més 
qualitat, i al mateix temps, reducció del nivell de cobrança.  
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
57.- Dictamen de data 8 de febrer de 2007 que proposa aprovar un 
reconeixement de crèdit per la prestació de serveis per l’empresa Torres Alquiler 
de Calefacción, SL als Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López. 
 
Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa Torres Alquiler de 
Calefacción, SL, corresponent a la factura de data 02-10-2006, per un import de 
14.150,72 EUR, per la prestació de serveis de climatització als Centres Assistencials 
Dr. Emili Mira i López. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
Servei de Programació 
 

58.- Dictàmens de dates 58.1, 19 de febrer de 2007 i 58.2, 7 de febrer de 2007 que 
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de 
la Diputació per a l’exercici de 2007. 
 

58.1.- Modificació de crèdit núm. 4/2007 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 4/2007 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2007, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 
transferències de crèdit, per un import total de setanta-set milions nou-cents cinquanta 
mil tres-cents noranta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (77.950.394,45) EUR, 
amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord 
a tots els efectes. 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
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 
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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. 
 
I el Ple aprovà, entre d’altres, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots contraris dels 
diputats assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular. El 
resultat definitiu va ser de 27 vots a favor i 14 vots en contra. 
 
58.2.- Modificació 2/2007 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2007 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2007 del Pressupost de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2007, per 
un import de set-cents dos mil euros (702.000,00) EUR, que es tramita mitjançant  
suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall 
següent: 
 
Suplements de crèdit 
 
Partida de despeses  
 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada EUR 

Consignació 
resultant EUR 

22706 Estudis i treballs tècnics 361.068,82 300.000,00 661.068,82

64000 Adquisició sofware 78.000,00 402.000,00 480.000,00

 Total  702.000,00  

 
 
Finançament (Ingressos) 
 

Concepte Descripció Consignació 
actual EUR 

Modificació 
proposada EUR 

Consignació 
resultant EUR 

87001 Aplicació de romanent 
de tresoreria per 
finançar suplements de 
crèdit  

---- 702.000,00 702.000,00

 Total  702.000,00  

 
Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als 
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se 
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord. 
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Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació 
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració 
Estatal i  Autonòmica. 
 
Respecte a aquests punts, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. 
Ciurana, manifestà el vot contrari en aquestes modificacions de crèdit, al propi temps 
que cridar l’atenció sobre un tema prou important, que és la partida referida als camins 
rurals, que, tot i que hi havia un compromís de tres milions d’euros o de més de tres 
milions d’euros, entenem que aquesta és insuficient atès que hi ha molta més 
demanda i més necessitat que no la que aquest servei estableix. 
 
La portaveu del grup Popular Sra. Esteller anuncià que el seu grup, votarà en contra 
entre d’altres coses, perquè, entre les modificacions del crèdit, hi ha una partida (al 
voltant dels quatre milions d’euros) destinada a publicitat i propaganda. Ens preocupa 
que la Diputació faci una previsió pressupostària, al final del mandat, quan no li queda 
temps material a l’hora de portar a terme aquestes partides, més enllà de valorar la 
naturalesa de totes aquestes partides, perquè, en moltes ocasions, sota la publicitat i 
la  propaganda,  el  que s ’intenta  és  encobrir una venda d’acció de govern, que està  
prohibit, tenint en compte que no es poden continuar les campanyes una vegada es 
decreta la convocatòria. 
 
Tot seguit, el Sr. Fogué volgué contestar a la Sra. Esteller dient-li que les campanyes 
de comunicació i publicitat de la Diputació de Barcelona es pressuposten fins al trenta-
un de desembre del 2007, o sigui que si vostè creu que és que aquests quatre milions 
són per fer campanyes d’aquí a les eleccions, s’equivoca.  
 
Hem dotat pressupostàriament, a la Direcció de Serveis del l’anterior Institut 
d’Edicions, amb la mateixa quantitat d’euros que, durant l’exercici 2006, va disposar 
per fer les seves campanyes, no publicitàries, de comunicació: des de la campanya 
institucional, des de la campanya de mercats, des de les campanyes de temes 
ambientals, les exposicions, l’edició de llibres. El seu objecte no és electoral, aquest 
és, possiblement, l’error o l’equivocació.  
 
I en referència al tema de camins, és un tema aprovat, en fase de resolució i, que han 
mostrat, per part d’aquest Govern, la capacitat de resposta a les necessitats dels 
municipis, en camins, fent aquesta aportació, i al mateix temps, en els temes de 
seguretat vial al llarg d’aquest mandat, gairebé hem doblat la quantitat destinada 
respecte del que es va fer a l’anterior mandat.  
 
Sol·licità de nou la paraula la Sra. Esteller per deixar de manifest que el que està 
prohibit es fer campanyes institucionals que no tinguin com a objecte salvaguardar 
l’interès públic i, sota la cobertura de fer campanyes de comunicació d’informació dels 
serveis  públics,  encobrir una acció de govern que, indirectament, el que s’està fent és  
promoció d’un determinat govern de la Diputació via ajuntaments o dels propis 
ajuntaments. Per tant, donat que tenim aquí al voltant les eleccions, donat que està 
prohibit continuar amb campanyes institucionals, amb la salvaguarda de l’interès públic 
i el correcte desenvolupament dels serveis públics, tothom entén, i la doctrina així ho 
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diu, i moltes resolucions de la Junta ho diuen, que, sota aquesta cobertura de 
campanya de promoció de serveis, s’encobreix una acció de govern que es pretén 
prioritzar.  
 
El Sr. Fogué insistí en que aquests quatre milions, que són dotació pressupostària, no 
són, evidentment, per fer campanyes electorals i que nosaltres no fem campanyes per 
alcaldes ni per ningú, i si s’està referint a la campanya institucional de “Junts fem un 
bon equip”, expliqui’m, el lluïment electoral que pot treure els alcaldes amb aquesta 
campanya que es fa, dos anys que s’està fent. 
 
I el Ple aprovà, entre d’altres, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots contraris dels 
diputats assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular. El 
resultat definitiu va ser de 27 vots a favor i 14 vots en contra. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

59.- Dictamen de data 25 de gener de 2007 que proposa aprovar l’acceptació 
genèrica  de l’encomanda de gestió derivada de la modificació del Conveni Marc,  
regulador del programa de cooperació amb els ens locals, en matèria 
d’urbanisme, habitatge i activitats, així com la seva publicació al BOPB. 
 

Primer.- Aprovar la modificació del Conveni marc aprovat per la Junta de Govern de 
l’IUHAL (actual Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats) de data 9 de 
novembre de 2005, que regula el programa de cooperació municipal en matèria 
d’urbanisme, habitatge i activitats productives, en el sentit d’incorporar dues 
actuacions: l’impuls d’una acció concertada per a la promoció d’habitatge protegit i 
constitució del Registre d’entitats, així com, la incorporació de la gestió per compte 
dels municipis de la tramitació dels procediments administratius regulats a la LIIAA. 
 
 

Segon.- Acceptar genèricament l’encomanda de gestió derivada de l’esmentada  
modificació, que tindrà efectes a partir de l’adhesió dels ajuntament peticionaris al 
referit Conveni Marc regulador de les actuacions, com a instrument de formalització de 
l’esmentada encomanda. 
 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província (BOPB) els presents acords. La 
publicació d’aquesta acceptació d’encomanda de gestió es realitza als efectes del que 
disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions  públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), sense que 
sigui necessari les subsegüents publicacions per part dels ens locals sol·licitants de 
l’adhesió al Conveni Marc esmentat. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
60.- Dictamen de data 15 de gener de 2007 que proposa aprovar la ratificació de 
l’acord de dissolució del Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, 
amb efectes de 31 de desembre de 2006. 
 
Primer.- Ratificar la dissolució del Consorci Agència Local de desenvolupament 
forestal, acordada pel seu Consell Plenari en sessió celebrada el 7 de novembre de 
2006. 
 
Segon.- Acceptar la successió universal de l’actiu i del passiu i, en general, la reversió 
de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci Agència Local de 
desenvolupament forestal a favor de la Diputació de Barcelona, en els termes detallats 
en l’annex I que s’adjunta com a part integrant d’aquests acords. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació 
 
Obert el Capítol de Precs i Preguntes, el portaveu del grup de Convergència i 
Unió, Sr. Ciurana sol·licità la paraula per formular una pregunta relacionada amb les 
paraules del Sr. Fogué, que ha dit que la Diputació no fa campanya electoral ni per 
alcaldes ni per ningú, i el catorze de febrer d’enguany la Diputació de Barcelona va 
finançar, a través d’un anunci, un encartable a “El Periódico” que es diu “Món Local”, 
una entrevista, un publireportatge sobre Santa Coloma, un sobre Hospitalet, un sobre 
Viladecans, un sobre el Prat, un sobre Gavà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Cornellà, 
Sant Just Desvern, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Castelldefels, Esplugues i Sant 
Feliu. Tot això finançat per la Diputació. 
 
Com que el senyor Fogué ha dit que, i m’ho crec, que no fan campanya electoral, per 
ningú, la nostra pregunta és: Quan sortirà el segon número, també finançat per la 
Diputació, amb entrevistes i publireportatges sobre, per exemple, els ajuntaments de 
Vic, de Sant Cugat, de Castellar del Vallès, de Premià, de les Franqueses del Vallès, 
etcètera, no?  
 
Sol·licità la paraula el Sr. Fogué per contestar al Sr. Ciurana, dient que com vostè veu, 
no és una campanya electoral. Creiem que és un bon exercici de fer-ho conjuntament 
als ajuntaments, que ha estat cofinançada amb els ajuntaments, no solament la 
Diputació, i que, evidentment, això no és ni el primer ni l’últim, i, passat el procés 
electoral, seguirà aquest sistema en la mida que la valoració sigui positiva i ho 
continuarem fent. 
 
Per acabar amb la seva intervenció, el Sr. Ciurana manifestà que ja que la Diputació 
no fa campanyes electorals, i no promociona cap alcalde, saber si el que s’ha fet 
conjuntament amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, “Esplugues a les teves 
mans. Dóna’ns idees”, si aquesta forma de cofinançar actuacions dels ajuntaments 
referides a què els ciutadans coneguin la magnífica realitat i l’excel·lent paper, 
l’excel·lent paper que fan els ajuntaments, respecte als ciutadans, si faran el segon 
número del “Món Local” amb altres publireportatges sobre els ajuntaments de la 
demarcació. 
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Demanà la paraula el Sr. Fogué i respongué dient que tenim capacitat i som eficients i 
farem la segona part, amb el temps i en el moment adequat. 
 
El president aixecà la sessió a les 13 hores i 05 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 
 


