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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2008 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 7 de febrer de 2008, 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, Màrius García Andrade, del 
vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident quart, Carles Martí 
Jufresa, del vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i de les diputades i diputats 
que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor 
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya, 
Manuel Bustos Garrido, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet 
Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, 
Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Antoni Fogué Moya, Arnau Funes 
Romero, Antonio Gallego Burgos, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, 
Carme García Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez 
Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria 
Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, 
Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Teresa Padrós Casañas, 
Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro 
Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Jordi 
Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura. 
 

Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 

Hi assistir el vicesecretari general, Ferran Torres Cobas, la interventora general, 
Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  
 

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Jesús María 
Canga Castaño i Manel Olivés Juanola.  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió, la 
Presidència donà la benvinguda a la nova Secretària General de la Diputació de 
Barcelona, Sra. Petra Mahillo García, desitjant-li bona feina al servei de la Corporació, 
d’una manera molt especial per part de les diputades i diputats. Tot seguit s’entra a 
l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia. 
 
Aprovació de l’Esborrany de l’Acta de la Sessió plenària del dia 17 de gener de 
2008. 
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 17 de gener de 2008, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- Dictamen de data 30 de gener de 2008 que proposa designar representants de 
la Diputació a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum. 
 
La Xarxa Local de Consum es una agrupació voluntària de municipis, sense 
personalitat jurídica pròpia, constituïda pels diversos serveis de defensa del 
consumidor dels municipis de la província de Barcelona, que va néixer a proposta i 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
L’article 14,1,a) del seu Reglament disposa que l’Assemblea General estarà integrada 
per la Presidència delegada de l‘Àrea de Salut Pública i Consum i cinc membres en 
representació de la Diputació de Barcelona, com a promotora, que seran designats per 
el Ple de la Corporació. 
 

Aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple 
el següent 
 
A C O R D: 

 
DESIGNAR els Ims/es Srs./es Dolores Gómez Fernández, Presidenta Delegada de 
l’Àrea de Salut Pública i Consum, Ezequiel Martínez Mulero Diputat Adjunt de l’Àrea de 
Coordinació i Govern Local, Manel Olivés Juanola del Grup de Convergència i Unió, 
Antonio Gallego Burgo del Grup Popular, Arnau Funés Romero del Grup d’Iniciativa 
per Catalunya-Verds i Xavier Florensa Cantons del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, representants de la Diputació a la Xarxa Local de Consum.  
 

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

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

2.- Dictamen de data 15 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Argentona, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 

El Ple de l’Ajuntament d’Argentona en data 14 de desembre de 2007 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació  
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

L’article  106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i  
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l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Argentona, en data 
14 de desembre 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. 
▪ 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 expedició de documents administratius: llicències municipals d’obres i 
plaques d’obres 
▪ 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. 
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III – Preu públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció 
contra incendis forestals a les urbanitzacions. 
▪ 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. 
 
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Argentona a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
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▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre 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 deute 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 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. 
VII – Taxes per recollida d’escombraries, entrada de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (guals) i per expedició de documents 
administratius (llicències municipals d’obres i plaques d’obres). 
▪ 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. 
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VIII – Preu públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de 
protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions. 
▪ 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. 
 
IX – Contribucions especials 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Quotes d’urbanització 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Altres taxes i preus públics 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

XII – Sancions diverses 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Execucions subsidiàries 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ 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. 
 
XIV – Altres ingressos de dret públic d’organismes autònoms, empreses municipals o 
que l’Ajuntament estableixi: 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
3.- Dictamen de data 15 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, 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. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu en data 29 de novembre de 2007 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 

En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, en 
data 29 de novembre 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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I – Execucions subsidiàries i multes coercitives 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Taxa per la llicència d’autotaxi 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran 
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic municipals en el 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. 
 
3.- Acceptar l’ampliació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona respecte a les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic que a continuació s’especifiquen: 
 
I – Taxa per l’expedició de documents administratius. 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 
grans transports. 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament la via pública 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Sancions diverses imposades per l’Ajuntament en l’exercici de la seva potestat 
sancionadora diferent de les sancions per infraccions a la Llei de Trànsit i Seguretat 
Vial 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Realització de liquidacions per determinar el deute tributari. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de les notificacions de les liquidacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels 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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 11

VI – Taxa per llicències urbanístiques 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de les notificacions de les liquidacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.-  Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Cardedeu 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 el deutes tributari. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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▪ 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. 
▪ 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. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar el deute tributari. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Contribucions especials 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
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▪ Realització de liquidacions per determinar el deute tributari. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de les notificacions de les liquidacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar el deute tributari. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals. Taxa per Entrada de vehicles a 
través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar el deutes tributari. 
▪ 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. 
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▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Taxa per llicències urbanístiques 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Realització de liquidacions per determinar el deute tributari. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de les notificacions de les liquidacions. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

X – Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal 
en les activitats i instal·lacions. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa. Taxa per l’expedició de documents administratius. Taxa 
per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans 
transports. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública. Taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals 
domèstics. Taxa per la llicència d’autotaxi. Taxa per obertura de sondatges o rases en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les 
voreres. Taxa per Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
XI – 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 els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Quotes urbanístiques girades per les Entitats Urbanístiques Col·laboradores 
(Juntes de Compensació i Entitats Urbanístiques de Conservació) un cop providenciat 
el constrenyiment per aquest Ajuntament 
▪ Notificar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en  període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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XIII – Delegació de les facultats d’aplicació del procediment de constrenyiment, 
previstes a l’article 250.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, dels ingressos corresponents als titulars de les concessions administratives 
aprovades per aquest Ajuntament 
▪ Notificar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en  període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – Sancions diverses imposades per l’Ajuntament en l’exercici de la seva potestat 
sancionadora diferent de les sancions per infraccions a la Llei de Trànsit i Seguretat 
Vial 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Execucions subsidiàries i multes coercitives 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XVI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
4.- Dictamen de data 15 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Estany, 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. 
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El Ple de l’Ajuntament de l’Estany en data 28 de setembre de 2007 acordà la delegació 
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.-  1.-  Acceptar  la  delegació  acordada pel Ple de l’Ajuntament de l’Estany, en  
data 28 de setembre de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’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 – Altes 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. 
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▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de recaptació i gestió dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Impost sobre l’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 deute 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. 
 
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 l’Estany 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. 
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▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre activitats econòmiques 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió  de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre 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 deute 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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 19

V – Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa per manteniment 
de cementiri. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres 
▪ 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. 
 
VI – Quotes d’urbanització 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Contribucions especials 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – 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. 
 
IX –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. 
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X – 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. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
5.- Dictamen de data 15 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Gironella en data 3 de desembre de 2007 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- 1.-  Acceptar  la  delegació  acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, en  
data 3 de desembre 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. 
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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.- 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.- Taxa per ocupació de via pública i taxa per subministrament d’aigua 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

IV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords anteriors, 
que l’Ajuntament pugui liquidar 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de recaptació i gestió dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I – Quotes d’urbanització i 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. 
 
II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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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 Gironella a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió  de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra 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. 
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▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els 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 deute tributaris. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries (domiciliàries, 
comercials i industrials). Taxa per cementiri municipal. Taxa per entrada de vehicles a 
través de les voreres 
▪ 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. 
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VII – Taxa per ocupació de via pública. Taxa per subministrament d’aigua 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual 
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que 
obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Quotes d’urbanització 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Contribucions especials 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

XI – Execucions subsidiàries 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
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▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Sancions administratives 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
6.- Dictamen de data 16 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, 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. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Masquefa en data 27 de desembre de 2007 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, en data 
27 de desembre 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 instal·lació de quioscos en la via pública. Taxa per serveis d’intervenció 
integral de l’administració en les activitats i instal·lacions. Taxa per subministrament 
d’aigua potable. Taxa per servei d’escola bressol. Taxa per serveis d’ensenyaments 
especials. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament via pública. Taxa per servei de centre de dia. 

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

▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 

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

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Masquefa a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 

I – Impost sobre béns immobles 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxa d’inspecció de motors, calderes i analecs 
▪ 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. 
 
IX - 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 
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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, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ 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. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

X – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 

XI – Impost sobre increment del valor de terrenys de naturalesa urbana 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 

XII – Contribucions especials 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 

XIII – Quotes d’urbanització 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
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▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
XIV – Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada. Taxa per ocupació terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i de rodatge 
cinematogràfic. Taxa per expedició de documents administratius. Taxa per llicències 
urbanístiques. Taxa per llicència de primera ocupació. Taxa per llicència d’obertura 
d’establiments. Taxa per serveis per neteges especials. Taxa per serveis generals. 
Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats per 
prestar subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat. Taxa per llicències i 
control de la publicitat dinàmica. Taxa per prestacions de la policia local i circulacions 
especials. Taxa per mercat municipal. 

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

▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
XV – Preu públic serveis punt d’accés noves tecnologies 

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

▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
XVI – Altres ingressos de Dret Públic tributaris 

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

▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
XVII – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris. Concessions administratives. 
Execucions subsidiàries. Sancions diverses. 

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

▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
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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. 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
7.- Dictamen de data 15 de gener de 2008 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 determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Puig-reig en data 25 d’octubre de 2007 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Puig-reig, en 
data 25 d’octubre de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – 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. 
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II – Taxa pel servei d’escola bressol i taxa pel servei d’escola de música 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Altres ingressos 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 els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona respecte a la funció de recaptació i gestió dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
– Quotes urbanització i 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. 
 
 3.- Especificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en 
anteriors acords, respecte a les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries (domiciliàries, comercials 
i industrials). Taxa per cementiri municipal. Taxa per entrada de vehicles a través de 
les voreres 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
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▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Taxa ocupació de via pública 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – 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. 
 
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 Puig-reig a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió  de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

IV – Impost sobre 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 deute 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. 
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▪ 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 (domiciliàries, 
comercials i industrials). Taxa per cementiri municipal. Taxa per entrada de vehicles a 
través de les voreres 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

VII – Taxa ocupació de via pública. Taxa per servei d’escola bressol. Taxa per servei 
d’escola de música 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

IX – Quotes d’urbanització 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
X – Contribucions especials 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

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

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

XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 

▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

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

8.- Dictamen de data 15 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals. 
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en data 12 de desembre de 2007 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 

Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Sant Andreu de 
Llavaneres, en data 12 de desembre 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 – Sancions diverses i multes coercitives 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

II – Execucions subsidiàries 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

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

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu  l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per  
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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9.- Dictamen de data 15 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en dates 30 d’octubre de 2007 i 27 de desembre 
de 2007 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en 
dates 30 d’octubre de 2007 i 27 de desembre 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 concessió de llicències urbanístiques (Ordenança fiscal número 25) 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 5) 
▪ 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 deute 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. 
 
10.- Dictamen de data 16 de gener de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Torrelavit en data 18 de desembre de 2007 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit, en 
data 18 de desembre de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar. 

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

 
2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran 
d’entendre modificats, de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament: 
 
I – 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. 
 
II – 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. 
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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 
Servei de Programació 
 
11.-  Dictamen de data 28 de gener de 2008 que proposa aprovar la modificació  
de crèdit núm. 2/2008 en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 
2008. 
 
Vistes les relacions de partides que es proposa crear i augmentar la consignació, per 
crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit entre diferents 
partides de l’estat de despeses del pressupost 2008. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents partides del pressupost, de la manera i amb 
l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les bases d’execució del pressupost, amb 
la reserva al Ple de les transferències entre grups de funció, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per crèdit extraordinari, 
suplement de crèdit, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea de Coordinació i Govern Local,  l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 2/2008 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2008, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 
transferències de crèdit, per un import total de tres-cents noranta-tres mil set-cents 
noranta (393.790) €, 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. 
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Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i 
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu 
de 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Oberta la part no-resolutiva de la sessió: seguiment i control de la gestió 
corporativa, es dona compte de les resolucions dictades per la presidència des de la 
darrera sessió i dels acords de la Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària 
del dia 17 de gener de 2008. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 15 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
El President        
Celestino Corbacho Chaves     La Secretària General 
        Petra Mahillo García 
 
 
 
 


