Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 31 DE MAIG DE 2007

A la ciutat de Barcelona, el dia 31 de maig de 2007, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vicepresident primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vicepresident segon, Ramon Álvarez Martínez, del
vicepresident tercer, Xavier Florensa Cantons, i de les diputades i diputats que
s'esmenten a continuació: Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria
Buenaventura Puig, Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Catalina
Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume
Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jacint Codina Pujols, Fèlix Domingo Chico
Vara, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech Borrull, Margarita Dordella
Cirera, Ferran Falcó Isern, Antoni Fogué Moya, Eugeni Forradellas Bombardó, Xavier
García Albiol, Carme García Lores, Montserrat Gibert Llopart, Jordi Labòria Martorell,
Francesc López Guardiola, Josep Mayoral Antigas, Angel Faustino Merino Benito,
Immaculada Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez,
Virginia Muré Àvalos, Antonio Pedrero Utrilla, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig
Milà, Teodoro Romero Hernández, 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 les diputades i els diputats següents: Rafael Cañedo
Torrubiano, Jordi Cornet Serra, M. Ángeles Esteller Ruedas, José Luis Jimeno Sáez,
Manel Olivés Juanola, Joan Recasens Guinot, Víctor Ros Casas, Sebastià Ruiz
García,
Oberta la sessió, el Ple aprovà l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 31 de
maig de 2007, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
1.- Dictamen de data 24 d’abril de 2007 que proposa l’aprovació de la modificació
de la relació de llocs de treball del personal de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona de l’any 2007.
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’any 2007, segons
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allò proposat per la Junta de Govern de l’ORGT en sessió de data 23 d’abril de 2007,
amb el detall descrit en la part expositiva.
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 l’abstenció dels diputats
assistents del grup de Convergència i Unió i del grup del Partit Popular. El resultat
definitiu va ser de 32 vots a favor i 11 abstencions.
2.- Dictamen de data 7 de maig 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 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 Balenyà en data 8
de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
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 Balenyà 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
3.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Barberà 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 Barberà del
Vallès en data 28 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. 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.
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 Barberà 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
4.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canovelles, 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 Canovelles en
data 29 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
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,
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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 Canovelles 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
5.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 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 Castellbell i el
Vilar 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.
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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 Castellbell i el Vilar 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 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Entitat Metropolitana del Transport, 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 Consell Metropolità de l’Entitat
Metropolitana del Transport, en data 8 de març 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:
Sancions per infraccions del Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de
superfície de l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Notificació de les provisions de constrenyiment dictades per l’Entitat
Metropolitana del Transport.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors dictats per
l’ORGT.
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Quan el recàrrec metropolità estigui inclòs dins del mateix instrument cobratori
mitjançant el qual es recapta l’Impost sobre béns immobles i la gestió recaptatòria
d’aquest impost es realitzi per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en execució de les funcions delegades pels ajuntaments respectius.
Delegar en la Diputació de Barcelona, les funcions següents:
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determina els deutes tributaris.
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’Entitat Metropolitana del Transport i la Diputació
de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
7.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Folgueroles, 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 Folgueroles en
dates 4 de desembre de 2006 i 27 de març de 2007 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública. Taxa per la prestació del servei
de llar d’infants municipal. Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control
sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats. Taxa per la prestació d’activitats de caràcter
assistencial dutes a terme pels serveis municipals. Costes processals, en els supòsit
previst a l’apartat 4 de l’article 139 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, “Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa”. Reintegrament de percepcions indegudes
per subvencions municipals bestretes i posteriorment revocades.
 Notificació dels títols executius corresponents, dictats per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora i de recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Modificar l’abast de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona mitjançant els
acords plenaris anteriors –que a aquest efecte s’han d’entendre modificats- pel que fa
a les funcions de gestió, inspecció i recaptació relatives a la taxa per aprofitaments
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general, en el sentit que les funciones delegades passen a
ser les que s’especifiquen tot seguit:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a la
determinació dels deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en període executiu.
 Expedició de la provisió de constrenyiment, quan la recaptació en període
voluntari hagi estat realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT).
 Liquidació d’interessos de demora i de recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Qualificació de les infraccions i la imposició de sancions tributàries.
 Tot tipus d’actuacions d’informació i assistència a les persones contribuents.
 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.
3.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona
mitjançant els acords plenaris anteriors –que a aquest efecte s’han d’entendre
modificats – pel que fa a les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos
municipals de dret públic, en el sentit que s’especifica seguidament: en tots aquells
tributs i altres ingressos municipals de dret públic respecte dels qual s’hagi delegat en
la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en via executiva,
correspon en tot cas a l’Ajuntament dictar la provisió de constrenyiment, de forma que
les actuacions de les funcions delegades s’inicien amb la notificació del títol executiu
corresponent, dictat per l’òrgan municipal competent.
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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8.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 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 les Franqueses
del Vallès, en data 29 de març 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 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 i per la prestació del servei de telefonia mòbil.















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 - Taxa per Serveis Administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Taxa per Serveis Urbanístics
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui
liquidar:
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 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 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
9.- Dictamen de data 7 de maig 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 determinats ingressos de
dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en data
27 de març 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 - Ingressos derivats de l'exercici de l'Execució subsidiària
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - 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 i per la prestació del servei de telefonia mòbil
 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 - Ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar:
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 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 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.
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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.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
10.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, 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 Llagosta en
data 8 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
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 la Llagosta 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
11.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 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 Llinars del Vallès
en data 30 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 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 – Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
 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 els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Taxa per prestació de serveis urbanístics
 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.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
12.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Mancomunitat La Plana, 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 per la Comissió Permanent de Govern de la
Mancomunitat de La Plana, en data 14 de març 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:
“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 d’aquest ens
local en els sentits que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic respecte dels quals s’hagi
delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en via
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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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre la Mancomunitat de La Plana i la Diputació de
Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
13.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mollet 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 Mollet 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. Expedició dels 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. Notificació de 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. Notificació de les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal
competent
d. Comunicació 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. Recaptació en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidació d’interessos de demora.
h. Concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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j.

Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declaració de crèdits incobrables corresponents a multes 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 les persones interessades 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 Mollet 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
14.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montornès 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 Montornès del
Vallès en data 12 d’abril 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
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

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

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Montornès 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
15.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, 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 d’Olivella, en data 25
de juliol de 2006 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- 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
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funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals en els
sentits que s'especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la
competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions
de les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu
dictat per l'òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Olivella 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 ï 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.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
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 les 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 d'expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats
econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor de 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 ï assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
V -Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses
explotadores, de serveis de subministraments que resultin d'interès general,
l'import de la qual consistirà en l'1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
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Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi
realitzat per l’ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI -Quotes d'urbanització a tots els sectors que s'hi puguin urbanitzar
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VII - Taxa pel servei de recollida domiciliària d'escombraries o residus sòlids
urbans. Taxa pel servei de recollida d'escombraries comercials i industrials.
Taxa per manteniment 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.
 Actuacions d'assistència i informació als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII - Multes i sancions per infraccions d'ordenances í legislació vigents,
derivades de la potestat sancionadora d'aquest Ajuntament
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució d'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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IX - Altres ingressos no tributaris
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació interessos de demora.
 Resolució d'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 - Altres ingressos tributaris
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació interessos de demora.
 Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
16.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafolls, 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 Palafolls en data
13 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
b. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
c. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
d.
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 Palafolls 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 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafolls, 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 Palafolls, en data
13 de març de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi
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 - Taxa per llicències urbanístiques
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
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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.

III - Taxa per obertura d'establiments
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Taxa per la prestació dels servei d'intervenció integral de l'Administració
municipal en activitats
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
V - Taxa servei llar d'infants
 Concessió i denegació de beneficis fiscals
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris
 Pràctica de notificacions de les liquidacions
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VI – Sancions diverses
 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.
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2.- 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 que no hagin
estat delegats de forma concreta amb anterioritat a la data de dit acord,
únicament abastaran les funcions de recaptació en via executiva, corresponentli en tot cas a l'Ajuntament la competència de dictar la provisió de
constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la
notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Palafolls 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.
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Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats
econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

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

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

XIII - Taxa per llicències urbanístiques
 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.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIV – 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,!'efectivitat dels anteriors.

XV- Sancions diverses
 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.
XVI.- 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVII - Baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut, insolvència
o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels quals la
Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació en via de
constrenyiment (ingressos directes -incloses les multes de trànsit- i ingressos per
rebut).
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
18.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Polinyà, 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 Polinyà en data 27
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 Polinyà 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
19.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en
data 12 de març de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del
pavelló poliesportiu municipal











Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
20.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Puig-reig, 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 Puig-reig 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.
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 Puig-reig 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 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 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 Andreu de la
Barca 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.
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 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
22.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 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 Fost de
Campsentelles en data 15 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. 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 Fost de Campsentelles 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
23.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, 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 Jaume de
Frontanyà en data 14 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
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 Sant Jaume de Frontanyà 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 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, 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 Julià de
Cerdanyola, en data 2 d’abril 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 - Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - 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.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - 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.
V - 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.
VI - 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.- Especificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en
anteriors acords, respecte a les funcions de gestió i recaptació de les taxes que
s'indiquen:
- Recollida, tractament i eliminació d'escombraries. Entrada de vehicles a través
de les voreres i les reserves de via pública. Subministrament d'aigua.
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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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 Sant Julià de Cerdanyola 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 Í notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra 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 dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VI - Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries. Taxa per entrada
de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública. Taxa per
subministrament d'aigua
 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.
VIl - Quotes d'urbanització
 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.

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 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
25.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 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 Mateu de
Bages, en data 30 de març 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:
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- 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 i per la prestació del servei de telefonia mòbil
 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.
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
26.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 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 Pere de
Ribes, en data 27 de febrer de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per utilització 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 I'1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
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la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses i per la prestació del servei de telefonia mòbil















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.

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 gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
en el sentit que s'especifica seguidament:




En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s'hagin delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la seva
gestió, l'abast d'aquesta delegació s'haurà d'entendre efectuada també a la
concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
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 !a
competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions
de les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu
dictat per l'òrgan municipal competent.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
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facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats
econòmiques.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi
realitzat per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
 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 que es recapten per padró. Actualment són la taxa per inspecció
industrial (vehicles, calderes, motors, establiments, etc.), taxa per recollida
d'escombraries, i taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres
(gual).
S'exceptuen del cobrament en període voluntari aquells rebuts que per alta, es liquiden
a l'Ajuntament.








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

VIII.- Taxa per expedició de documents administratius. Taxa per l'atorgament de
llicències d'auto-taxis. Taxa per la retirada de vehicles de la via pública. Taxa per
la concessió de llicències per a espectacles públics. Taxa pel servei de
mesurament de soroll. Taxa per la utilització de l'escut del municipi. Taxa per
llicències urbanístiques. Taxa per ocupació del subsòl, el sol i la volada de la via
pública. Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de
subministraments que afectin a la generalitat del veïnat. Taxa per ocupació de
terrenys d'ús públic amb mercaderies, tanques, contenidors, bastides i altres
instal·lacions anàlogues, i per tancaments de carrers. Taxa per ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules i cadires i altres elements d'establiments del ram
d'hostaleria, i mercaderies, expositors i altres elements annexos a establiments
comercials amb finalitat lucrativa. Taxa per la retirada i magatzematge de
materials d'obres i estris. Taxa per la prestació del serveis d'intervenció integral
de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa per
aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no
afectin la generalitat del veïnat. Taxa per la prestació dels serveis d'atorgament
de les autoritzacions relatives a l'exercici de les activitats de publicitat dinàmica.







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 - Preus Públics
 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.
X - Quotes urbanístiques derivades de qualsevol Projecte de Gestió Urbanística
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XI - Delegar en la Diputació de Barcelona, les funcions de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s'especifica:
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Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment per
aquest Ajuntament.







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.

XII - Quotes d'expedients sancionadors per incompliment d'ordenances
municipals de la via pública, del planejament urbanístic municipal i d'altres.
 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.
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 e! actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
27.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera en data 30 de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
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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 Maria de Palautordera que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
28.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tona, 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 Tona en data 29
de març de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
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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 Tona 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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29.- Dictamen de data 7 de maig 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.
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallcebre, en data
17 de març de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d’aigua











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-rebuts i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe.
Dicta la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
30.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, 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 Vallgorguina, en
data 28 de març 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 d’ocupació de la via pública
 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.
II – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui
liquidar:
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Sancions municipals
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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 sentits que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en
via 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
31.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, 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 Vilanova del Camí
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 Vilanova del Camí 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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ÀREA DE GOVERN LOCAL
Intervenció General
32.- Dictamen de data 7 de maig de 2007 que proposa aprovar el Compte General
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2006.
Primer.- Aprovar el Compte General de la Diputació de l’exercici 2006, el qual està
acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb allò
que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò
previst l’art. 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març de la Sindicatura de Comptes, en la seva
redacció donada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol.
Sol·licità la paraula el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana, per
manifestar que en el seu dia van donar suport al pressupost, però avui
malauradament, hem de dir que aquella confiança no creiem que hagi estat
corresposta i, per tant, no podem donar suport a l’execució d’un pressupost en el que
les expectatives que nosaltres havíem tingut respecte a aquell moment no s’han
complert. En relació al tema del romanent de tresoreria hem de dir que una
administració que, quan arriba al tancament de l’any té tres-cents cinc milions d’euros
de romanent és que hi ha alguna cosa que no es fa prou bé. No tot es pot carregar en
els ajuntaments. Segurament, alguna cosa, també, hi té a veure aquesta Casa.
Respecte a la manera de com s’han repartit els recursos del programa Xarxa de
Municipis, moltes vegades hem dit que creiem que no es reparteix de forma equitativa,
que hi ha un partidisme en el repartiment d’aquests recursos en els municipis, que
nosaltres no compartim. Veiem que, per exemple, en el tram dels ajuntaments entre
2.500 i 5.000 habitants, la mitja per habitant dels ajuntaments governats per CiU és de
90,16 € i la mitja dels ajuntaments governats pel PSC és de 259,64 €. Als ajuntaments
entre 5.000 i 7.500 habitants, la mitja dels ajuntaments governats per CiU, per
habitant, és de 80,40 € i la mitja dels ajuntaments governats pel PSC és de 152,99 €, i
ja saltant als municipis més grans, de 60.000 a 80.000, la mitjana per habitant dels
ajuntaments governats per CiU són 27,96 €; dels ajuntaments governats pel PSC,
54,46 €.
Nosaltres creiem que no és un repartiment equitatiu, pel que fa a certs comportaments
o certes actituds respecte als procediments de licitació, com és l’abús del contracte
menor o del procediment negociat, la fragmentació dels contractes per no haver de
realitzar concurs, etcètera, que també és una constant que nosaltres els anem
reiterant, i per tant no podem donar suport a l’execució d’un pressupost que nosaltres
vam votar en el seu moment perquè confiàvem i crèiem que hi hauria un canvi en la
tendència en la manera de fer d’aquesta Corporació que, malauradament, no ha estat
així.
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al Diputat de l’Àrea de Govern
Local, Sr. Fogué, que començà dient que hem de ser molt curosos quan parlem de la
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situació de la nostra Diputació, i jo els hi diria que és fonamental que hi hagi una
situació econòmicament sanejada i bona, i en el nostre cas això és veritat i això es
dóna, sustentat amb indicadors objectius i objectivables: Resultat pressupostari del
2006 positiu, 35,9 milions d’euros. Romanent líquid de Tresoreria positiu, 305,2 milions
d’euros. Romanent líquid disponible després d’haver fet totes les aplicacions legalment
establertes, 82,2 milions d’euros. Un percentatge bastant inferior a l’exercici anterior.
Nivell d’execució del pressupost en nivell de despesa, una mitjana del 91,6%. Nivell
d’endeutament d’aquesta Corporació, a 31-12-2006, del 30,6% quan, al 2003, era del
42,7%. Hem baixat el nivell d’endeutament. Reducció de la despesa impròpia
d’aquesta Corporació, despesa impròpia que, en aquests moments, és a l’ordre del
13,8% quan, al 2003, era del, gairebé, el 16%.
La situació econòmica financera d’aquesta administració és bona i permet que es
puguin fer les polítiques corresponents de suport als ajuntaments en tots els nivells. Si
la situació econòmica no fos bona, no podríem haver aconseguit el compliment del Pla
de Mandat i superar el que ens havíem fixat, no podríem haver aportat seixanta milions
d’euros més al PUOS de la Generalitat, que ha repercutit directament sobre els
municipis de la província de Barcelona i, al mateix temps, mantenir un nivell de suport
a la inversió equivalent, el mandat anterior, al voltant dels dos-cents milions d’euros. Si
això no fos d’aquesta manera, difícilment podríem avançar en el suport al crèdit local,
podríem avançar en les polítiques socials. Però és veritat que hi ha diferències de com
es veuen les coses.
El sentit municipalista, en alguns casos, i durant molt de temps, s’ha sustentat en la
voluntat de fagocitar les Diputacions a favor del Govern de la Generalitat. Nosaltres ho
veiem d’una altra manera: el respecte per tots els nivells de les administracions (local,
autonòmic i estatal) i, evidentment, les Diputacions com a administració local de segon
nivell, per garantir l’autonomia local. Quan presentem les dades, les analitzem de
forma objectiva, ho fem per trams de població. Encara que és veritat que ara,
últimament, doncs, des dels dirigents de Convergència, es parla molt més de les
Diputacions i, i bé, amb la voluntat de voler-les governar totes i ja no es fa el discurs
aquell que són innecessàries i el que hauria de fer és eliminar-les. Municipis fins a
1.000 habitants, número d’euros/habitant: 511,8 euros per habitant. Municipis de 1.000
a 5.000 habitants, 148 euros/habitant. Municipis de 5.000 a 20.000, 59,1
euros/habitant. Municipis de 20.000 a 50.000, 35,9. Municipis de més de 50.000, 31,8.
La mitjana: 54,66 euros en tota la província de Barcelona.
Per últim, jo voldria apel·lar al respecte i a l’autoritat que aquesta Diputació té dins del
que és l’àmbit local, municipal, dins de la província de Barcelona, dins de Catalunya i
dins del que és l’Estat Espanyol. I li dic l’autoritat i el respecte no tant per exercir el
poder sinó l’autoritat reconeguda, respecte als Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, a
la Xarxa de Biblioteques, a polítiques locals adreçades als espais naturals i a
l’Organisme de Gestió Tributària.
També els hi vull dir que aquest resultat, aquest esforç, aquesta autoritat si es guanya,
és pel treball que es fa, tant l’oposició com el govern, i sobretot per la professionalitat
dels treballadors de la Diputació de Barcelona.
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El Sr. Ciurana volgué replicar al Sr. Fogué dient-li que nosaltres respectem i valorem
la feina de la Secretaria que, no és una feina política i que estem per fer valoracions
polítiques de l’execució d’un pressupost. Respecte al sentit municipalista del nostre
partit, afegí, i que teníem la voluntat de fagocitar el món local, dir-li que els que volen
fagocitar els municipis són el govern de la Diputació que quan fixa les línies prioritàries
d’un mandat, d’un Pla d’Actuació, estan marcant als municipis quina és la música que
vol, la Diputació, que ballin aquests municipis. La Diputació és una entitat local de
segon grau que s’ha de posar al servei dels municipis i no són els municipis els que
s’han de posar al servei de la Diputació. Nosaltres estem convençuts que hi ha un
repartiment partidista dels recursos. És atzar que, de forma reiterada, constant, d’un
any rere altre, siguin els ciutadans dels municipis governats per Convergència i Unió
els menys afavorits pels recursos que aquesta Diputació dóna?
Un any, dos anys poden ser casualitat, una legislatura de discriminació sistemàtica ja
pot començar a no ser casualitat, però quan no és una legislatura sinó són dos, tres,
quatre, cinc legislatures, és evident que nosaltres, fem una lectura política de la
manera com vostès distribueixen els recursos. No ens estem inventant res sinó que
estem reflectint el que diuen els números.
Respecte al romanent de Tresoreria, l’any anterior eren cent trenta-dos milions
d’euros, ara estem a vuitanta-dos milions d’euros, però li vull recordar que, al 2004,
eren seixanta-set milions d’euros i, al 2003, quaranta-nou. És a dir, encara ens situem
en una franja entre l’escandalós que va ser el 2005 i el ja molt alt que va ser del 2004.
Per tant, és cert que el romanent de Tresoreria disponible ha baixat, però no així el
romanent de Tresoreria total, que són, tres-cents cinc milions d’euros. Aquest és un
aspecte que, aquesta Corporació ha de revisar perquè una de les mostres, d’eficiència
i d’eficàcia en la gestió és tenir la capacitat.
Per finalitzar, el diputat de l’Àrea de Govern Local, Sr. Fogué, manifestà que durant
aquest mandat, el treball que ha fet la Diputació amb els ajuntaments governats per
Convergència i Unió, pel PSC, per ERC, barrejats en coalicions ha estat, en tots els
casos, extraordinari i molt positiu per al món local i per als veïns i les veïnes de tots els
municipis. Sense diferenciar el color d’uns i d’uns altres.
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 32 vots a favor i 11 vots contraris.
33.- Dictamen de data 10 de maig de 2007 que proposa aprovar la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació
de Barcelona per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic provincial, en allò que afecta a la tarifa annexa del Servei d’Educació curs
acadèmic 2007-2008.
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
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propi Text refós, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels
centres gestors de la Diputació de Barcelona per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic provincial, en allò que afecta a la tarifa annexa del Servei
d’Educació per al curs acadèmic 2007-2008, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del
següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.
El Ple, aprovà, entre d’altres, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció del diputat assistent del grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser
de 42 vots a favor i 1 abstenció.
34.- Dictamen de data 10 de maig de 2007 que proposa aprovar la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació
de Barcelona per la prestació de serveis o la realització d’activitats de
competència provincial, en allò que afecta a la tarifa annexa del Servei
d’Educació curs acadèmic 2007-2008.
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels
centres gestors de la Diputació de Barcelona per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència provincial, en allò que afecta a la tarifa annexa del Servei
d’Educació per al curs acadèmic 2007-2008, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del

54

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.
El Ple, aprovà, entre d’altres, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció del diputat assistent del grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser
de 42 vots a favor i 1 abstenció.
Servei de Programació
35.- Dictàmens de dates 14 de maig de 2007 (35.1) i 2 de maig de 2007 (35.2) que
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de
la Diputació per a l’exercici de 2007.
35.1.- Modificació de crèdit núm. 12/2007
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 12/2007 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2007, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit, per un import total d’un milió tres-cents noranta-un mil doscents noranta-un euros (1.391.291,00 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
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Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El 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, l’abstenció del diputat
assistent del grup del Partit Popular i el vot contrari del grup polític de Convergència i
Unió. El resultat definitiu va ser de 32 vots a favor, 1 abstenció i 10 vots contraris.
35.2.- Modificació 3/2007 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2007
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2007 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2007, per
un import de sis milions d’euros (6.000.000,00 EUR), que es tramita mitjançant un
crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent:
Crèdit extraordinari
Partida de despeses
Concepte
Descripció
62200

Edificis
i
construccions

altres

Consignació
Modificació
Consignació
actual EUR
proposada EUR resultant EUR
---6.000.000,00 6.000.000,00

Total
Finançament (Ingressos)
Concepte
Descripció
87000

Aplicació de romanent
de
tresoreria
per
finançar
crèdits
extraordinaris
Total

6.000.000,00

Consignació
Modificació
Consignació
actual EUR
proposada EUR resultant EUR
2.182.988,65
6.000.000,00 8.182.988,65

6.000.000,00

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.
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.
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, l’abstenció del diputat
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assistent del grup del Partit Popular i el vot contrari del grup polític de Convergència i
Unió. El resultat definitiu va ser de 32 vots a favor, 1 abstenció i 10 vots contraris.
Servei de Patrimoni i Contractació
36.- Dictamen de data 8 de maig de 2007 que proposa aprovar l’alienació a favor
de l’Institut Català del Sòl del percentatge de participació de propietat sobre les
finques de la Colònia Güell de la Diputació de Barcelona.
Primer.- Aprovar l’alienació directa a favor de l’Institut Català del Sòl del corresponent
percentatge de propietat indivisa de la Diputació de Barcelona, un 25,93%, sobre les
finques de la Colònia Güell i del Camí del Llor, situades als municipis de Santa Coloma
de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.
Segon.- Determinar que el preu de la present compravenda de la part indivisa de
propietat de la Diputació de Barcelona sobre les finques de la Colònia Güell i del Camí
del Llor és de 14.030.843,64 € (catorze milions trenta mil vuit-cents quaranta-tres
euros amb seixanta-quatre cèntims), del qual 12.290.135,47 € corresponen a les
finques de la Colònia Güell i 1.740.708,17 € a la finca del Camí del Llor, impostos
corresponents exclosos.
Tercer.- Acordar que l’Institut Català del Sòl abonarà a la Diputació de Barcelona els
imports satisfets anticipadament per aquesta Corporació en concepte d’obres
d’urbanització derivades del projecte de reparcel·lació de l’àmbit del sector “Camí del
Llor”, en relació a la finca La Pagesa i d’acord amb el pressupost presentat per la
Junta de Compensació del Polígon únic del Pla Parcial del Sector Camí del Llor, així
com aquelles despeses que es puguin produir fins a la formalització en document
públic de la compravenda entre ambdues corporacions i siguin abonades inicialment
per la Diputació de Barcelona. Per a fer efectiu l’abonament d’aquest import, la
Diputació de Barcelona girarà a l’Institut Català del Sòl la corresponent carta de
pagament amb justificació documental dels pagaments previs realitzats.
Quart.- Remetre l'expedient d’alienació al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el què
disposen l'art. 209.3, en relació a l'art. 206.3, del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'art. 43
del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i subordinar l’efectivitat dels acords anteriors a l’emissió del corresponent
informe en un termini de 30 dies, transcorregut el qual sense resolució es poden
prosseguir les actuacions.
Cinquè.- Elevar a document públic l’alienació d’immobles resultant dels presents
acords i autoritzar al president delegat de l’Àrea de Govern Local per a la formalització
i signatura dels documents que se’n puguin derivar del present acord.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Institut Català del Sòl, a la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix
Llobregat i al Consorci de la Colònia Güell, per al seu coneixement i efectes.
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El Ple, aprovà, entre d’altres, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i
l’abstenció del diputat assistent del grup del Partit Popular. El resultat definitiu va ser
de 42 vots a favor i 1 abstenció.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
37.- Dictamen de data 4 de maig de 2007 que proposa prorrogar el conveni
subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vallgorguina, relatiu a
la prestació de serveis municipals i del parc del Montnegre i el Corredor, en
l’edifici del c/. Església, nº 13, per un període de 10 anys, comptadors a partir del
17 d’octubre de 2007.
Primer.- Prorrogar per un període de 10 anys, comptadors a partir del 17 d’octubre de
2007, el conveni que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vallgorguina tenen
subscrit, per a la prestació de serveis municipals i del parc del Montnegre i el Corredor,
en l’edifici del c/. Església, núm. 13.
Segon.- Notificar aquest acord a l’ajuntament pel seu coneixement i als efectes
escaients.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 25 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe.

El President
Celestino Corbacho Chaves

El Secretari
Josep M. Esquerda Roset
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