Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2010
A la ciutat de Barcelona, el dia 25 de febrer de 2010, 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 vicepresident primer ’Im. Sr. Josep Mayoral Antigas, amb l’assistència del vice-president
segon, Màrius García Andrade, del vice-president tercer Mateu Chalmeta Torredemer,
del vice-president quart, Carles Martí Jufresa, el vice-president 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, Jesús María Canga
Castaño, Jordi William Carnes Ayats, 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, Arnau Funes
Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García Suárez,
Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, José
Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell,
Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Sr. Josep Monràs Galindo, Immaculada
Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras
Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà,
Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz
Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné
Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Va excusar la seva assistència el president, Excm. Sr. Antoni Fogué Moya
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 pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de
gener de 2010.
2.- Ratificació del decret de la Presidència de data 27 de gener de 2010, que resol fixar
les assignacions per atendre les despeses de funcionament dels Grups Polítics
representats a la Diputació.
3.- Dictamen que proposa designar l’Im. Sr. Xavier Florensa Cantons, com a vocal en
el Consell General i en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
en substitució de l’Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer.
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4.- Dictamen que proposa l’autorització de la constitució de l’associació PARTENÀLIA
AISBL, l’aprovació dels seus estatuts i altres acords complementaris.
5.- Dictamen que proposa mantenir durant l’exercici 2010 la congelació de les
retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres electes de la Corporació
aprovades per a l’exercici 2008.
6.- Dictamen que proposa mantenir durant l’exercici 2010 la congelació de les
retribucions del personal eventual.
7.- Dictamen que proposa aprovar l’annex XII al conveni de col·laboració en temes de
caràcter i contingut patrimonial formalitzat el 25 d’abril de 2007 amb la Universitat de
Barcelona, de regulació de les condicions i característiques de la utilització compartida
de la sala B de la planta baixa de l’edifici la Masia del recinte Torribera.
8.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General
corresponent a la fiscalització plena del 2n semestre de 2009.
9.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre per al curs 2010-2011.
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d’Avià, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Callús, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
13.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
14.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Fonollosa, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
15.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Gironella, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
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de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
16.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de la Granada, 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.
17.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 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.
18.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Martorelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
19.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals.
20.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montgat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
21.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
22.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Palafolls, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
23.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals.
24.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Piera, 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.
25.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.

3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

26.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació i ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
27.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals.
28.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
29.- Dictamen que proposa la modificació de l’acord d’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals .
30.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Seva, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
31.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Tagamanent, 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.
32.- Dictamen 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 i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
33.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
34.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per a
l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs
amb els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs,
Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
35.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del
Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
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1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28
de gener de 2010.
Pel Sr. President accidental, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 de gener de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Ratificació del decret de la Presidència de data 27 de gener de 2010, que resol
fixar les assignacions per atendre les despeses de funcionament dels Grups
Polítics representats a la Diputació.
“De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local
que regula la possibilitat d’assignació d’una dotació econòmica als grups polítics i
l’article 41.4 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona que estableix que:
“els grups polítics podran percebre assignacions que es consignin expressament en el
pressupost per atendre les seves despeses de funcionament”.
Per Decret de 26 de juliol de 2007 es va fixar l’assignació als Grups Polítics que tenen
representació a la Corporació, fitxant-se una quantitat fixa per cadascun d’ells, i una
altra en funció del nombre de membres de cada grup.
Considerant convenient efectuar una nova actualització atenent a la consignació
pressupostària per a 2010, la qual ha experimentat un decrement significatiu.
Vist el punt 1.1.24 de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència de data18 de desembre 2008, i publicada al BOPB núm.308 de data 24 de
desembre.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Fixar les assignacions per atendre les despeses de funcionament dels Grups
Polítics representats a la Diputació, amb efectes 1 de gener d’enguany, en les
quantitats mensuals de 3.950,34 € per cadascun dels grups polítics i de 740,78 € per
cada Diputat del Grup corresponent (annex adjunt).
Segon.- Aquesta quantitat es lliurarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10700/912A0/48901 del vigent pressupost.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació per a la seva ratificació.”
I el Ple ratificà per unanimitat el present decret.
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Secretaria General
3.- Dictamen de data 29 de gener de 2010 que proposa designar l’Im. Sr. Xavier
Florensa Cantons, com a vocal en el Consell General i en la Junta de Govern de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en substitució de l’Im. Sr. Mateu
Chalmeta Torredemer.
“S’ha rebut una petició de la Vicepresidència tercera de la Diputació de Barcelona
(Reg. E 1000006339) sol·licitant la substitució d’un representant en els òrgans de
Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
Atès que la competència per a la designació dels vocals, correspon al Ple, d’acord
amb la previsió de l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme, i què l’Organisme es troba
adscrit a l’Àrea de Cultura, aquesta Presidència dóna compte prèviament a la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, del següent Acord, per tal
que informi abans de ser elevat al Ple, per a la seva aprovació :
ACORD:
Primer.- Designar el Diputat Il·lm. Sr. XAVIER FLORENSA CANTONS com a vocal en
el Consell General i en la Junta de Govern de l’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT
DEL TEATRE, en substitució de Il·lm. Sr. MATEU CHALMETA TORREDEMER.
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme i als interessats, als efectes
oportuns.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen de data 10 de febrer de 2010 que proposa l’autorització de la
constitució de l’associació PARTENÀLIA AISBL, l’aprovació dels seus estatuts i
altres acords complementaris.
“La Diputació de Barcelona participa en diverses xarxes transnacionals europees
representant els interessos de les administracions locals de la província amb la finalitat de
promoure la innovació i l'intercanvi d'experiències a nivell transnacional.
Des de l’any 1993 ha pertangut a la xarxa d’administracions locals de segon nivell
europees anomenada PARTENALIA, en qualitat d’impulsora i assumint el paper de
Secretaria Executiva. Aquesta xarxa ha tingut per objectius els següents:
-

Potenciar el paper de les administracions locals de segon nivell, incidint en
el desenvolupament de les diferents polítiques comunitàries d’interès local.
Desenvolupar actuacions conjuntes de caràcter transnacional i fomentar
l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els membres de la xarxa.
Oferir als seus membres productes i serveis eficaços i innovadors.
Difondre les actuacions de la xarxa i apropar als ciutadans europeus la
realitat de les administracions de segon nivell.
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Actualment, les vint-i-una administracions participants en la xarxa han cregut oportú
constituir-se en associació internacional sense afany de lucre, de conformitat amb la
legislació belga.
L’esmentada associació, que es constituirà a Brussel·les el proper 4 de març de 2010,
portarà per nom “PARTENALIA AISBL” i tindrà com a objecte “desenvolupar la
cooperació territorial europea per tal de millorar les polítiques locals i les polítiques
europees que tenen impacte sobre les Autoritats Locals Intermediàries i les altres
institucions supralocals”.
Atès l’interès que aquesta associació té per a la Diputació de Barcelona, a la vista de
les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment i administració
dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant,
“LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Vist el que disposen els articles 2.6 i 3.g) de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de mars,
reguladora del Dret d’Associació, en relació a la possibilitat que té la Diputació de
Barcelona, com entitat pública, d’exercitar el seu dret per associar-se amb altres
entitats de dret públic o privat.
Atès, per analogia, que la possibilitat per a la Diputació de Barcelona d’integrar-se en
una associació internacional d’entitats locals i de cooperar amb entitats d’altres estats
es troba a l’article 10 de la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL), feta a
Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i que aquest precepte ha estat integrat al nostre
ordenament jurídic intern mitjançant la ratificació de la CEAL per l’Estat espanyol en
data de 8.11.1988 (entrada en vigor al 1.03.1989) sense fer ús, respecte a l’esmentat
precepte, de la clàusula opcional d’autoexclusió que la pròpia CEAL, en el seu article
12.1, concedeix als seus signataris.
I, vist en darrer terme, que la competència orgànica per a l’aprovació dels acords
sotmesos a dictamen resulta de l’atribució legal efectuada a l’òrgan plenari de les
Diputacions provincials en els articles 47.2.g) i 34 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR la constitució de l’Associació “PARTENALIA AISBL”, que es
regirà per la legislació belga; en concret, per la Llei belga de 2 de maig de 2002
reguladora de les associacions sense afany de lucre, les associacions internacionals
sense afany de lucre i les fundacions.
Segon.- APROVAR els Estatuts de l’esmentada Associació que s’acompanyen
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d’annex al present dictamen en francès juntament amb la seva traducció jurada al
català.
Tercer.- AUTORITZAR al Diputat Delegat per a la Cooperació al Desenvolupament i
l’Assistència Local, Sr. Jordi Labòria Martorell, per representar aquesta corporació en
tots els actes que siguin necessaris per al desplegament i execució dels presents
acords, així com la resta d’actes que es recullen en el text proposat pel Notari belga
davant del qual es constituirà l’associació, la traducció al català del qual es transcriu a
continuació.
“APODERAMENT
Jo, el sotasignant: (nom, cognoms, professió, domicili, si és persona moral denominació +
nom cognoms de la persona que és apta per representar-la i delegar els seus poders)
.....................................................................................................................................
Constitueixo com a mandatari especial, amb la facultat de substitució a:
(Nom, cognoms, professió i domicili)
.............................................................................................................................
A qui confereixo tots els poders amb la fi de representar-me en l’acte constitutiu de la
Associació internacional sense ànim de lucre que serà anomenada “PARTENALIA AISBL”,
en 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, avinguda des Arts, 3-4-5, 4rt pis, Tribunals de Brussel·les.
[A continuació es reprodueixen els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 dels Estatuts]
Precisant aquí que el conjunt dels estatuts de PARTENÀLIA han estat degudament aprovats
en una assemblea celebrada el 7 d’octubre de 2009.
EN CONSEQÜÈNCIA
 Observar les regles relatives al funcionament i control de l’AISBL, les assemblees
generals, les escriptures socials i, en general, totes la resta de clàusules dels estatuts.
 Assistir a tota assemblea que es celebri desprès de la constitució de l’Associació
internacional sense ànim de lucre, participar en totes les deliberacions, hi emetre tot vot
sobre tota proposició que l’assemblea decidirà portar a l’ordre del dia.
 Participar en el nomenament dels administradors, fixar el seu nombre, la duració del seu
mandat i la seva remuneració; acceptar si fos el cas aquesta funció en nom del poderdant;
participar en el nomenament del comissari-revisor eventual i fixar els seus emoluments;
conferir tot mandat en el marc de la Llei del 02/05/2002 relativa a l’AISBL.
Als efectes de l’abans establert, aprovar i signar tot acte e informes, escollir domicili,
substituir i, en general, fer tot el que serà necessari o útil per a l’execució del present
mandat, prometent ratificació.”

Quart.- NOTIFICAR la resolució precedent a l’associació Partenàlia AISBL.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Direcció de Recursos Humans
5.- Dictamen de data 12 de febrer de 2010 que proposa mantenir durant l’exercici
2010 la congelació de les retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres electes de la Corporació aprovades per a l’exercici 2008.
“Vist que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, així com
l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen el règim al que ha
d’ajustar-se el conjunt de percepcions que poden assignar-se als membres electes de
les corporacions locals i que en compliment d’aquest mandat es va dictar el decret de
19 de juliol de 2007 del qual es va donar compte al Ple corporatiu en sessió celebrada
en data 13 de setembre de 2007.
Vist l’actual context de desacceleració econòmica, crisi financera internacional i que
les previsions econòmiques per a l’exercici 2010 imposen l’adopció de mesures de
racionalitat i de contenció de la despesa en línia amb les acordades per altres
administracions públiques.
Vist l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona pel que fa a les
retribucions dels alts càrrecs i personal directiu de la Diputació de Barcelona per
l’exercici 2010.
En virtut de tot això i de conformitat amb les atribucions que té conferides, aquesta
Presidència sotmet a la consideració del Ple corporatiu els següents :
ACORDS
Primer.- Les retribucions, les assistències i les indemnitzacions dels membres electes
restaran fixades per a l’exercici 2010 en les mateixes quanties que es van establir per
l’exercici 2008 i que són les següents :
Amb règim de dedicació
NIVELL A- RETRIBUCIONS

Sense règim de dedicació
NIVELL B-ASSISTÈNCIES I
INDEMNITZACIONS

Corresponents a les retribucions mensuals dels
membres electes amb règim de dedicació
exclusiva c

Corresponents a les assistències per la concurrència
efectiva a sessions dels òrgans col·legiats i a les
indemnitzacions en funció del municipi del que són regidors
d'acord amb la classificació territorial de la província que es
detalla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.1.- President
Import per assistència
10.805,19 €
Class. Territorial
Ple
Comissió
A.2.- Vice-presidents, membres de la comissió
B1 Barcelona ciutat 1677,62 375,12
Executiva i Presidents de grups polítics
B2 Resta Barcelonés 1693,25 390,75
8.142,55 €
B3 Vallés, Maresme
A-3.- Diputats Adjunts a la Presidència
i Baix Llobregat
1745,35 442,85
7.413,75 €
A-4.- Presidents Delegats d’Àrea, Diputats
B4 Alt Penedés
Delegats, Diputats Adjunts i Diputats
i Garraf
1760,98 458,48
Portaveus de Grups Polítics
B5 Resta comarques 1792,24 489,74

9

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

7.020,70 €
A-5.-Diputats Adj. a Portaveus de Grups Polítics
4.465,70 €

Segon.- El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les diferents
comissions informatives i de seguiment en què estan integrats els diputats i diputades,
i que es fan efectives amb caire mensual, serà com a màxim de tres. Cap diputat/a no
podrà percebre indemnitzacions o assistències en representació corporativa en òrgans
de consorcis, organismes autònoms, fundacions o entitats públiques empresarials
locals, en considerar que ja estan remunerades pels conceptes retributius abans
esmentats.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els presents acords.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
6.- Dictamen de data 12 de febrer de 2010 que proposa mantenir durant l’exercici
2010 la congelació de les retribucions del personal eventual.
“Vist que els articles 104 de la Llei de Bases de Règim Local i 304.1 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya estableixen que el número,
característiques i retribucions del personal eventual s’han de determinar en començar
el període de mandat i que en compliment d’aquest mandat el Ple corporatiu en la
seva sessió de 19 de juliol de 2007 va acordar el règim retributiu d’aquest personal i
els criteris d’actualització
Vist l’actual context de desacceleració econòmica, crisi financera internacional i que
les previsions econòmiques per a l’exercici 2010 imposen l’adopció de mesures de
racionalitat i de contenció de la despesa en línia amb les acordades per altres
administracions públiques.
Vist l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona pel que fa a les
retribucions dels alts càrrecs i personal directiu de la Diputació de Barcelona per
l’exercici 2010.
En virtut de tot això i de conformitat amb les atribucions que té conferides, aquesta
Presidència sotmet a la consideració del Ple corporatiu el següents :
ACORDS
Primer.- Les retribucions del personal eventual restaran fixades per a l’exercici 2009
en les mateixes quanties que es van establir per l’exercici 2008 i que són les
següents:
GRUP
N9
N8
N7
N6
N5

RETRIBUCIÓ MENSUAL
2.562,95
3.234,78
3.460,08
3.769,49
3.998,14
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N4
N3
N2
N1

4.294,81
4.892,71
5.264,32
6.778,79

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els presents acords.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Subdirecció de Logística
7.- Dictamen de data 29 de gener de 2010 que proposa aprovar l’annex XII al
conveni de col·laboració en temes de caràcter i contingut patrimonial formalitzat
el 25 d’abril de 2007 amb la Universitat de Barcelona, de regulació de les
condicions i característiques de la utilització compartida de la sala B de la planta
baixa de l’edifici la Masia del recinte Torribera.
“Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Masia Torribera, situat al
recinte de Torribera, al municipi de Santa Coloma de Gramenet, que consta inscrit a
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F001004 i la naturalesa jurídica de bé
de domini públic.
Vist que amb data 25 d’abril de 2007 es va formalitzar amb la Universitat de Barcelona
un conveni d’actualització i cessió de diferents espais, que fixava el marc de
col·laboració entre ambdues institucions en tot allò que afecta a temes de caràcter i
contingut patrimonial, dedicant l’apartat c) del pacte cinquè a la utilització de la Masia
Torribera.
Vist que a l’annex XI a l’esmentat conveni es va regular la gestió dels treballs de
manteniment preventiu i correctiu a realitzar amb l’objectiu de garantir que l’edifici la
Masia estigui en condicions òptimes per atendre les seves finalitats.
Vist que l’esmentat Annex va fixar els conceptes inclosos sota la denominació de
despeses comunes de l’edifici Masia Torribera i un coeficient mixt de superfície i
utilització del 0,800 a càrrec de la Universitat de Barcelona i del 0,200 a càrrec de la
Diputació de Barcelona que servirà de base per a la imputació de les esmentades
despeses comunes.
Vista la sol·licitud de la Universitat de Barcelona per a l’adequació i utilització de la sala
B de la planta baixa de la Masia Torribera per tal que tingui un ús compartit entre
ambdues institucions i per tant sigui apta per a les activitats docents mentre no disposi
d’espais alternatius en el recinte.
Vist que el projecte de reforma elaborat per l’Àrea de Projectes de la Universitat de
Barcelona per tal d’adequar la sala B de la planta baixa de la Masia a usos docents,
determina l’import total del pressupost d’execució de l’obra en vint-i-quatre mil trescents seixanta-dos euros amb trenta-sis cèntims (24.362,36 €) IVA inclòs, desglossat
en les actuacions que es relacionen a continuació.
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Fusteria metàl·lica: ....................................... 11.794,00 €
Instal·lació informàtica: ................................
550,16 €
Enllumenat: .................................................. 12.018,20 €
Total:.............................................................. 24.362,36 €
Atès que segons els percentatge del 20% de participació de la Diputació de Barcelona
fixat a l’Annex XI del conveni, l’import corresponent a la Corporació ascendeix a quatre
mil vuit-cents setanta-dos euros amb quaranta-set cèntims (4.872,47 €) IVA inclòs.
Atès el que estableix el pacte setè del conveni de 25 d’abril de 2007, relatiu a que
qualsevol ampliació o concreció dels seus acords s’afegiran en forma d’annex al
conveni i que per tant, és preceptiu formalitzar els acords relatius a l’ús compartit de
l’esmentat espai en l’Annex XII.
Atès el què disposen l’art. 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les administracions públiques; els arts. 10 i 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’art. 144 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els arts.
303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, relatius a les relacions interadministratives dels ens
locals.
Vist el punt 1.1.19) de la Refosa núm. 1/2009, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada en el BOPB núm. 308, de
data 24 de desembre de 2008.
Atès que el conveni formalitzat amb la universitat de Barcelona el 25 d’abril de 2007,
va ser aprovat pel Ple de la Diputació, en la sessió celebrada el 29 de març de 2007.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada eleva a la Ple, previ informe de la Comissió informativa i de
seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’annex XII al conveni formalitzat en data 25 d’abril de 2007 amb la
Universitat de Barcelona en el qual es va fixar un nou marc de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona en tot allò que afectava a temes de caràcter i contingut
patrimonial, per tal de regular les condicions a aplicar en la gestió de les despeses
comunes de la Masia Torribera del recinte de Torribera. El contingut de l’Annex es
transcriu a continuació:
“ANNEX XII
Al conveni formalitzat en data 25 d’abril de 2007 entre la Universitat de Barcelona i la
Diputació de Barcelona, l’objecte del qual és regular la utilització compartida de la
sala B de la planta baixa de la Masia del recinte Torribera.
REUNITS
D’una banda, la Diputació de Barcelona, representada per l’Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya,
President de la Diputació de Barcelona, facultat d’acord amb la Refosa 1/2009, sobre
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delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents
del Ple, publicada al BOPB núm. 308 de data 24 de desembre de 2008, assistit per la
Secretària General Petra Mahíllo García.
D’una altra, la Universitat de Barcelona, representada per l’Excm. i Magfc. Sr. Dídac
Ramírez Sarrió, Rector de la Universitat de Barcelona.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que en data 25 d’abril de 2007, la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona
van signar un conveni de col·laboració, l’objecte del qual és fixar un nou marc de
col·laboració entre ambdues entitats en tot allò que afecta a temes de caràcter i contingut
patrimonial.
II. Que el pacte cinquè regula la relació d’ambdues institucions en tot allò que afecta al
Recinte Torribera, dedicant l’apartat c) de dit Pacte a la “utilització de la Masia Torribera”.
III. Que el pacte setè del conveni de 25 d’abril de 2007 entre ambdues institucions preveu la
possible ampliació o concreció dels acords que s’hi contemplen, indicant-se que s’afegiran
en forma d’annex al conveni inicial.
IV. Que a l’Annex XI a l’esmentat conveni, es van fixar les condicions per a la gestió de les
despeses comunes de l’edifici la Masia i es van fixar un coeficient mixt de superfície i
utilització del 0,800 a càrrec de la Universitat de Barcelona i del 0,200 a càrrec de la
Diputació de Barcelona que servirà de base per a la imputació de les esmentades despeses
comunes.
V. Que la Universitat de Barcelona ha proposat l’adequació de la sala B de la planta baixa
de la Masia per tal que sigui apta per a activitats docents.
Per tot això, ambdues parts consideren oportú formalitzar l’annex al conveni signat en data
25 d’abril de 2007, per tal de regular la utilització compartida de la sala B de la planta baixa
de la Masia, annex que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte d’aquest annex fixar les condicions i característiques de la utilització compartida
de la sala B de la planta baixa de l’edifici la Masia del recinte Torribera, en el marc del
conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona de data 25
d’abril de 2007.
Segon.- Utilització de la sala B
La sala B de l’edifici la Masia, situada en la planta baixa, serà utilitzada de forma compartida
per la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
Les activitats docents programades per la Universitat de Barcelona en la referida sala
gaudiran de preferència d’us. Aquest programa es lliurarà abans de l’inici de cada curs
acadèmic a la Diputació de Barcelona, com a gestor de l’espai.
Al marge de les esmentades activitats docents programades de la Universitat de Barcelona,
ambdues institucions podran desenvolupar-hi altres actes. La Diputació de Barcelona
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confeccionarà el calendari d’usos de la Sala B per al conjunt de les activitats que s’hi
realitzin, i notificarà sistemàticament als responsables del Campus Torribera els actes
programats per entitats alienes a la Universitat de Barcelona.
En cas que es solapin algunes d’aquestes altres activitats, representants d’ambdues entitats
acordaran quina de les activitats gaudirà de preferència.
Tercer.- Obres d’adequació
Les obres d’adequació de la sala B tindran la consideració de despeses comunes de l’edifici
i els serà d’aplicació el coeficient acordat a l’annex XI al conveni de 25 d’abril de 2007. En
conseqüència, la Universitat de Barcelona assumirà el 80% d’aquestes despeses i la
Diputació de Barcelona n’assumirà el 20%.
Les obres d’adequació, les quals durà a terme la Universitat de Barcelona, són les definides
en el projecte de reforma elaborat per l’Àrea de Projectes de la Universitat de Barcelona el
qual s’incorpora com a part d’aquest annex, i que contempla actuacions en els següent
àmbits i pels següents imports:
Fusteria metàl·lica: ..........................
Instal·lació informàtica: ...................
Enllumenat: .....................................
Total: ..............................................

11.794,00 €
550,16 €
12.018,20 €
24.362,36€

El pressupost d’execució de l’obra contemplat a l’esmentat projecte ascendeix a 24.362,36€
IVA inclòs. D’aquesta xifra correspon a la Universitat de Barcelona la quantitat de 19.489,89
€ i a la Diputació de Barcelona la quantitat de 4.872,47 €, d’acord amb els coeficients
esmentats. En conseqüència, la Universitat de Barcelona facturarà oportunament a la
Diputació de Barcelona aquesta quantitat.
Quart.- Altres despeses derivades de les activitats
Cada institució assumirà les despeses de neteja ocasionades amb motiu de les activitats
que cadascuna desenvolupi. L’espai objecte de neteja comprendrà la sala (amb el cancell
de les portes inclòs), des de la sortida de la sala B fins el peu d’escala i el tram d’escala
entre planta baixa i primera planta de l’edifici.
S’actuarà de la mateixa forma respecte les altres despeses que es puguin originar arrel de
les activitats desenvolupades per cada entitat.
Cinquè.- Discrepàncies
Respecte tot allò que no es reculli en el present annex, serà d’aplicació l’annex XI del
conveni de 25 d’abril de 2007 subscrit entre ambdues institucions.
Les discrepàncies que sorgeixin en aplicació del pressent annex seran resoltes per la
comissió de seguiment prevista al conveni de 25 d’abril de 2007.
Sisè.- Efectes i vigència
El present annex produirà efectes a partir de la data de la seva signatura, i es mantindrà
vigent mentre perduri l’ús compartit de l’edifici.
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I als efectes pertinents, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present
documents, que s’estén per duplicat i a un sol efecte”

Segon.- Autoritzar els treballs d’adequació de la sala B de l’edifici la Masia Torribera,
situat al recinte de Torribera, al municipi de Santa Coloma de Gramenet, que consta
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F001004 i la naturalesa
jurídica de bé de domini públic.
Tercer.- Aprovar l’aportació de quatre mil vuit-cents setanta-dos euros amb quarantaset cèntims (4.872,47 €) IVA inclòs a la Universitat de Barcelona en concepte de
participació en les despeses d’adequació de la sala B de l’edifici la Masia.
Quart.- Autoritzar l’aportació de quatre mil vuit-cents setanta-dos euros amb quarantaset cèntims (4.872,47 €) IVA inclòs corresponent al 20% del pressupost d’adequació
de la sala B de l’edifici la Masia, en base al coeficient acordat a l’Annex XI al conveni
de 25 d’abril de 2007 entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
Cinquè.- Disposar l’import esmentat a l’aplicació 24210/933C3/75330 del pressupost
2010, condicionat a l’aprovació de l’oportuna modificació pressupostària.
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Intervenció General
8.- Dictamen de data 10 de febrer de 2010 que proposa donar compte de
l’informe de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena del 2n
semestre de 2009.
“Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el resultat de la fiscalització plena
sobre documents comptables tramitats durant el segon semestre de 2009,
seleccionats per mostres aleatòries.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2009.
En compliment de la normativa esmentada, s’han extret mostres representatives de
despeses, així com d’operacions de bestreta de caixa fixa, d’ingressos i nòmines del
personal actiu.
Considerant que, d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i la base 72 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2009, procedeix
trametre al Ple l’informe de la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes
de la fiscalització realitzada.
Vist l’apartat 4.1.b de la refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans d’aquesta Diputació de Barcelona diferents al Ple, dictada en execució del
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Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, publicada al BOPB núm.
308, de data 24 de desembre de 2008.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides de la Presidència, eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns, l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Intervenció General,
corresponent a la fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les
operacions comptables de despeses, de bestreta de caixa fixa, d’ingressos i nòmines
del personal actiu, referit al segon semestre de l’any 2009.”
I el Ple en restà assabentat.
9.- Dictamen de data 8 de febrer de 2010 que proposa aprovar la modificació de
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal Taxes de l’Organisme autònom Institut del
Teatre per al curs 2010-2011.
“Vist el dictamen aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme autònom Institut del
Teatre, en virtut del qual es sotmet al Ple d’aquesta Diputació la modificació de la tarifa
annexa a l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’organisme esmentat, en allò
que afecta a l’apartat “Serveis i activitats”, epígraf I “Serveis administratius”, epígraf II
“Ensenyaments reglats” i a l’epígraf III “Assegurances escolars”, corresponents al curs
acadèmic 2010-2011.
Atès que el dictamen esmentat posa de manifest que la Gerència de l’Institut ha
revisat i presentat les memòries econòmiques amb la proposta de les taxes que han
de regir per al curs acadèmic 2010-2011.
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i Preus Públics.
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten a les Diputacions provincials
per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de serveis o la realització
d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa o l’aprofitament
especial de béns del domini públic provincial.
Vistos l’art. 111 de la Llei 7/1985 i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al
procediment a seguir per a l’aprovació de les Ordenances fiscals.
Vist l’informe emès per l’Interventor delegat sobre la proposta de canvi dels imports de
les Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’art. 20 i 132.1 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal Taxes de
l’Organisme autònom Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2010-2011, en allò que
afecta a l’apartat “Serveis i activitats”, epígraf I “Serveis administratius”, epígraf II
“Ensenyaments reglats” i a l’epígraf III “Assegurances escolars”, en la forma que
resulta de l’annex.
Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent,
així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des
del següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre
de les modificacions introduïdes, les qual entraran en vigor l’endemà de la publicació al
citat Butlletí.
Sisè.- TRAMETRE al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article
65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’acord definitiu i la còpia íntegra i fefaent de les
modificacions introduïdes.”
I el Ple n’acordà, 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 del grup del Convergència i Unió i l’abstenció
dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 46 vots
a favor i 4 abstencions, l’aprovació.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen de data 18 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avià, a favor
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de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Avià en data 24 de novembre de 2009 acordà l’especificació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Avià, en data 24 de novembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Callús, a
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favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Callús en data 30 de desembre de 2009 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Callús, en data 30 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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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12.- Dictamen de data 21 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès en data 15 de desembre de 2009
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellar del Vallès, en data 15 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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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13.- Dictamen de data 27 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de FigaróMontmany, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany en data 6 de novembre de 2009 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Figaró-Montmany, en data 6 de novembre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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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14.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fonollosa, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Fonollosa en data 16 de desembre de 2009 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Fonollosa, en data 16 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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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15.- Dictamen de data 18 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Gironella en data 14 de desembre de 2009 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Gironella, en data 14 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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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16.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Granada, 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 La Granada en data 15 de desembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 la Granada, en
data 15 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Quotes d’urbanització
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II . Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el
constrenyiment per aquest Ajuntament.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
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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.

III – Taxa per prestació personal i de transport. Taxa per instal·lacions de portades i
anàlegs.
 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 – 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.
V – 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.
VI – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagin 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.
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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 acords anteriors de l’Ajuntament de La Granada 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 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.
 Actuació 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.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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

VI – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena. Taxa per cementiri municipal.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – 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.
VIII – Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Taxa per expedició de llicències urbanístiques. Taxa per prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa
per prestació del servei d’escola bressol.
 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 – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagin 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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
17.- Dictamen de data 21 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 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 dels Hostalets de Pierola en data 29 d’octubre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 dels Hostalets de
Pierola, en data 29 d’octubre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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- Taxa per la llicència de primera ocupació. Taxa per la utilització del sòl, subsòl i vol.
Taxa per l’expedició de documents. Taxa per l’ocupació de la via pública. Taxa per la
tinença i recollida d’animals. Taxa pels serveis socio-culturals. Taxa per ensenyaments
especials.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de
l’Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
qual ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
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 dels Hostalets de Pierola 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.
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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.
 Actuació 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
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 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 – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials. Taxa
cementiri municipal.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
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 - 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, tant en període voluntari i 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.
VII – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Quotes d’urbanització
 Notificacions 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.
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IX – Altres ingressos de dret públic tributaris
 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 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 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 – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per subministrament aigua potable. Taxa
per retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament en la via pública. Taxa
per prestació servei prevenció d’incendis forestals. Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa
per la llar d’infants.
 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 – Taxa per l’entrada de vehicles: Guals
 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.
XIII – Altres ingressos de dret públic no tributaris: execucions subsidiàries,
concessions administratives, sancions diverses.
 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.
18.- Dictamen de data 22 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorelles, a favor de la
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Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Martorelles en data 28 de setembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Martorelles, en
data 28 de setembre de 2009 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:
- Facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament de Martorelles per al
cobrament en via de constrenyiment de les obligacions econòmiques i càrregues que
correspongui satisfer als membres integrants de les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores legalment constituïdes i a sol·licitud d’aquestes.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació en via de constrenyiment dels ingressos titularitat de les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores que així ho hagin sol·licitat a l’Ajuntament,
reservant-se aquest la competència per dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de
l’Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades

34

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
19.- Dictamen de data 18 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de
Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en data 17 de desembre de 2009
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat, en data 17 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
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- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
20.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montgat, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Montgat en data 17 de desembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Montgat, en data
17 de desembre de 2009. 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:

36

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- Taxa per ocupació via pública
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes 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.
21.- Dictamen de data 21 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en data 23 de desembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
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ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en data 23 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Taxa per concessió de llicències urbanístiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions en les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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22.- Dictamen de data 18 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafolls, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Palafolls en data 30 d’octubre de 2009 i 1 de desembre de
2009 acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Palafolls, en data 30 d’octubre de 2009 i 1 de desembre de 2009 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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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23.- Dictamen de data 15 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i
Plegamans, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans en data 29 d’octubre de 2009
acordà l’especificació de 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Palau-Solità i Plegamans, en data 29 d’octubre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
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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24.- Dictamen de data 18 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Piera, 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 Piera en data 25 de novembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 Piera, en data
25 de novembre de 2009 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:
- Quotes urbanístiques
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de
l’Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’indica:
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- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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 Piera 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.
 Actuació d’informació i assistència als contribuents.
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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
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 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 – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials. Taxa
cementiri municipal. Taxa entrada vehicles-guals
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
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 - 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
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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 i 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.
VII – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Impost de construccions, instal·lacions i obres
 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 – Taxa d’expedició de documents i activitats jurídiques – administratives. Taxa per
llicències urbanístiques – Taxa per llicències d’obertura d’establiments. Taxa
d’ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa per prestació dels serveis
d’intervenció integral en les activitats i instal·lacions. Taxa per llicències de primera
ocupació. Taxa pel servei de clavegueram. Taxa per la prestació de serveis culturals,
educatius, socials o de lleure. Taxa per retirada de vehicles abandonats en la via
pública. Taxa pel servei d’inspecció. Taxa per parades, barraques, casetas de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i Indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics.
 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 de dret públic tributaris
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Altres ingressos de dret públic no tributaris: concessions administratives,
execucions subsidiàries, sancions diverses, llars d’infants i prestació de serveis de
publicitat a la radio i a la televisió municipal
 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.
25.- Dictamen de data 18 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort, 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 del Pont de Vilomara i Rocafort en data 14 de desembre de
2009 acordà la modificació de 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
del Pont de Vilomara i Rocafort, en data 14 de desembre de 2009 a favor de la
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Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa de clavegueram
 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 acords.
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de
l’Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
26.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
modificació i ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat, 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 Boi de Llobregat en dates 19 d’octubre de 2009 i 21
de desembre de 2009 acordà la modificació i ampliació de 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
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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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la modificació i ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en dates 19 d’octubre de 2009 i 21 de
desembre de 2009, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Preu públic de l’Escola Municipal de Música
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de 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.
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Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de
l’Ajuntament 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’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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.
27.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en data 22 de desembre de 2009
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, en data 22 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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.
28.- Dictamen de data 18 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria
de Martorelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en data 4 de novembre de 2009
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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.
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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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Maria de Martorelles, en data 4 de novembre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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.
29.- Dictamen de data 22 de gener de 2010 que proposa la modificació de l’acord
d’acceptació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda, 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 Santa Perpètua de la Mogoda en data 29 d’octubre de 2009
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.
L’apartat segon de la part dispositiva de dit acord municipal de delegació s’especifica
que també es delega a la Diputació de Barcelona “a l’empara del que preveu l’article
7,1 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’aprovació de les baixes per crèdits incobrables, tan
sigui per domicili desconegut, insolvència, prescripció, referència o altres causes, amb
relació a tots els ingressos de dret públic respecte als quals la Diputació de Barcelona
ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació en via de constrenyiment.”
El dictamen d’acceptació de la delegació acordada per l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda a favor de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la Diputació de 22
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de desembre de 2009, no recull l’acceptació de la delegació per a l’aprovació de
baixes de crèdits incobrables continguda en l’apartat segon de l’acord municipal de
delegació.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus
actes.
En virtut de tot això, previ informe favorable de la Comissió informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, sotmeto a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona l’adopció del següent,
ACORDS:
Rectificar la part dispositiva del dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona
de 22 de desembre de 2009, referit a l’acceptació de la delegació acordada del Ple de
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda de funcions de gestió i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic, que queda redactat de la forma següent:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda, en data 29 d’octubre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Impost sobre béns immobles
 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 activitats econòmiques
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre 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.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 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 – Contribucions especials
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
 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 – Altres taxes per prestacions de serveis o per ocupacions del domini públic: taxa
per expedició de documents administratius, taxa per la utilització de l’escut del
municipi, taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, taxa sobre els
serveis prestats al Mercat Municipal, taxes sobre tramitació d’instruments urbanístics,
taxa per les llicències i permisos municipals ambientals, taxa pel servei de recollida de
vehicles abandonats a la via pública, taxa sobre llicències urbanístiques, taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de construcció, taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires i altres instal·lacions amb finalitat lucrativa,
taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública, taxa per les entrades de vehicles
mitjançant les voreres i reserves de via pública, taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i
la volada de la via pública, taxa per l’aprofitament especial de zona reservada per
aparcament de vehicles, taxa per la prestació del servei de construcció de la xarxa de
claveguerons, taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb la instal·lació de llocs de
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venda, taxa per l’explotació especial de locals instal·lats en béns de domini públic, taxa
per la utilització dels serveis i de les instal·lacions esportives municipals, taxa per la
utilització d’espais públics per a l’exhibició d’anuncis, taxa per la utilització d’espais
públics, taxa per l’estacionament en horari limitat dels vehicles de tracció mecànica,
taxa per la utilització de la Deixalleria Municipal, taxa per la gestió especials de
vigilància, taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica i altres
taxes que es puguin aprovar.
 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 – Quotes d’urbanització
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Quotes urbanístiques entitats urbanístiques col·laboradores
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Altres ingressos: preus públics, sancions administratives, ingressos derivats
d’actuacions urbanístiques, execucions subsidiàries, repercussions de costos,
responsabilitat de danys, costes judicial derivades de procediments contenciósadministratius i altres ingressos de Dret públic no previstos.
 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 delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament a favor de la Diputació de
Barcelona de l’aprovació de les baixes per crèdits incobrables, tan sigui per domicili
desconegut, insolvència, prescripció, referència o altres causes, amb relació a tots els
ingressos de dret públic respecte als quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o
pugui assumir en el futur, la recaptació en via de constrenyiment.
3.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades en el punt anterior pel Ple de
l’Ajuntament 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’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
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actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada a la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i la
Diputació de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
30.- Dictamen de data 21 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Seva, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Seva en data 17 de desembre de 2009 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Seva, en data 17 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
31.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, 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 Tagamanent en data 30 de desembre de 2009 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
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ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent,
en data 30 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II - Taxa per llicència urbanística
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III - Ingressos derivats de sancions diverses imposades per l’Ajuntament
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de les delegacions acordades anteriorment pel Ple de
l’Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per acords anteriors de l’Ajuntament de Tagamanent 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.
 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.
 Actuació 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.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra 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 – Taxa per cementiri municipal. Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per entrada
de vehicles – guals.
 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 – 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.
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VIII – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
 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 – Multes Coercitives
 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 – Altres ingressos
 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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
32.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 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 i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Torrelavit en data 22 de desembre de 2009 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
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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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
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 22 de desembre de 2009 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 – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
 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 per l’Ajuntament de
Torrelavit, mitjançant anteriors acords plenaris a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifica:
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,
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l’abast d’aquest 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
qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació
en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per acords anteriors de l’Ajuntament de Torrelavit 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.
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Actuació 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 deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 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 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 recollida d’escombraries. Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals. Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues i d’establiments industrials i
comercials.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
Taxa per subministrament d’aigua, gas i electricitat. Taxa per expedició de documents
administratius. Taxa per la llicència d’obertura d’establiments.
 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 – 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.
IX – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra 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 – 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.
33.- Dictamen de data 25 de gener de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en data 22 de desembre de 2009
acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
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ACORDS:
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, en data 22 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
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.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica d’Acció Territorial
34.- Dictamen de data 5 de febrer de 2010 que proposa aprovar la pròrroga del
conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la
conservació del Parc Fluvial del Besòs amb els ajuntaments de Barcelona, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac i el Consorci per a
la Defensa de la Conca del riu Besòs.
“Vist que els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i
Reixac van promoure l’any 1997 la realització d’una Primera Fase del Parc Fluvial del
Besòs, finançada amb fons europeus i municipals. L’àmbit d’aquella Primera Fase
abastava la llera del riu Besòs i els seus accessos des de la seva confluència amb el
riu Ripoll a Montcada fins el pont del Molinet que uneix Santa Coloma de Gramenet
amb Barcelona.
Vist que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs va ostentar la
representació administrativa conjunta de les administracions locals signatàries del
conveni de cooperació administrativa, formalitzat en data 6 de març de 1997 i va
garantir tots els interessos concurrents en el projecte.
Vist que els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, van sol·licitar la

65

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

col·laboració de la Diputació de Barcelona per dur a terme la gestió, el manteniment i
la conservació del Parc Fluvial del Besòs.
Vist que la Diputació de Barcelona va assumir l’encomanda de gestió d’aquella
Primera Fase del Parc Fluvial del Besòs per conveni signat en data 10 d’octubre de
2000 amb els ens locals sol·licitants, prorrogant-se el conveni d’encomanda de forma
expressa fins el dia d’avui.
Vist que amb posterioritat els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet van promoure la realització d’una Segona Fase del Parc Fluvial
del Besòs, l’àmbit de la qual inclou la llera del riu Besòs i els seus accessos des del
pont del Molinet, on finalitza la Primera Fase del Parc, fins al pont del Ferrocarril al
terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
Vist que la Diputació de Barcelona va assumir el 17 de juny de 2004 l’encomanda i la
delegació per a la gestió, manteniment i conservació de la Segona Fase del Parc
Fluvial del Besòs prèvia demanda dels ajuntaments interessats.
Vist que finalment l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va impulsar l’any 2006
l’execució del “Projecte de Recuperació Mediambiental del Tram Final de la Llera del
Riu Besòs, Pont del Ferrocarril – Desembocadura”. L’àmbit territorial d’aquestes obres
abasta únicament la llera del riu Besòs en el tram comprès des del pont del Ferrocarril
on finalitza la Segona Fase del Parc, fins a la desembocadura del riu Besòs a la mar
Mediterrània, restant exclosa la platja.
Vist que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va sol·licitar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona per dur a terme la gestió, el manteniment i la conservació de
l’àmbit d’aquesta darrera fase, de recuperació mediambiental del tram final de la llera
del riu Besòs, des del pont del Ferrocarril fins a la desembocadura.
Vist que l’àmbit actual resultant del Parc Fluvial del Besòs inclou l’espai de les tres
etapes de la seva construcció, i per tant, abasta el riu Besòs en el tram comprès entre
la confluència dels rius Ripoll i Besòs fins la desembocadura del riu a la mar
Mediterrània. Aquest territori correspon als municipis de Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac.
Vist que un dels objectius estratègics del Pla de mandat de la Diputació de Barcelona
es concreta en “Generar una gestió territorial sostenible” i dins d’aquest s’emmarca la
proposta de projecte anomenat “Espai blau”, centrat en la gestió local, millora,
recuperació i promoció de les platges, el litoral i els rius, i en general el sistema
hidrològic de la província de Barcelona.
Vist que el Parc Fluvial del Besòs és, també, un projecte de coneixement, de reflexió,
de difusió i d’intercanvi de propostes, iniciatives i experiències a l’entorn dels espais
fluvials en general i, en especial, pel que fa a la seva recuperació ambiental i
patrimonial.
Vist que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 29 de març de 2007,
es va aprovar el conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el
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manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs a subscriure entre la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’anunci sobre el qual es va publicar en el
BOPB num.162 de 7/7/2007.
Vist que mitjançant aquesta col·laboració la Diputació de Barcelona, mitjançant
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de l’Àrea d’Espais Naturals, assumeix la realització
de l’encomanda de gestió i delegació de competències efectuades per les parts
signatàries del conveni, amb l’objecte definit i amb les particularitats i limitacions que
s’estableixen en els pactes establerts en el mateix.
Vist que aquest conveni va entrar en vigor el 15 de febrer de 2008 amb una vigència
inicial de dos anys que finalitza el proper 14 de febrer de 2010.
Vist que el pacte segon de l’esmentat conveni estableix una vigència inicial de dos
anys prorrogable de forma expressa per períodes de dos anys.
Vist que segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local (RD 781/86, de 18 d’abril), l’article 57 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 24 d’abril,
són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les subscripcions
de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials.
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Diputació de Barcelona ha
d’adoptar aquests acords amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Oficina
Tècnica d’Acció Territorial proposa al president delegat de l’Àrea d’Espais Naturals que
elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Espais
Naturals, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració, subscrit entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i
el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el
manteniment i la conservació de l’àmbit actual del Parc Fluvial del Besòs, mitjançant el
qual la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de
l’Àrea d’Espais Naturals, assumeix la realització de l’encomanda de gestió i delegació
de competències efectuades per les altres parts signatàries amb l’objecte definit i amb
les particularitats i limitacions que s’estableixen en els pactes del mateix.
Segon.- ESTABLIR que l’esmentada prorroga serà vigent des del 15 de febrer de
2010 fins el 14 de febrer de 2012.
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Tercer.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Quart.- NOTIFICAR als Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant
Adrià de Besòs, Montcada i Reixac i al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs, els acords precedents.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Oficina Tècnica de Turisme
35.- Dictamen de data 2 de febrer de 2010 que proposa aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
“I.- ANTECEDENTS
1.- La Diputació de Barcelona és membre del Consorci de Turisme del Vallès Oriental
d’acord amb el previst a l’article 1 dels Estatuts, aprovats pel Ple del Consell Comarcal
del Vallès Oriental en sessió del 28 de juliol de 1998 i publicats al Butlletí Oficial de la
Província, número 193, de 13 d’agost de 1998. La Junta General del susdit consorci en
sessió de data 11 de juliol de 2000 va aprovar la modificació dels Estatuts amb
caràcter inicial. Aquesta modificació va ser ratificada per la Diputació de Barcelona per
acord plenari de 30 de novembre de 2000 i aprovada definitivament en data 26 de
febrer de 2004.
2.- Per acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, en
sessió celebrada el dia 28 de maig de 2009, es va aprovar la modificació dels seus
estatuts, del qual s’ha donat trasllat a les entitats consorciades.
3.- La modificació proposada té per objecte l’adaptació del text dels Estatuts a:


La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per tal
d’adaptar les previsions de la Llei als òrgans de govern del Consorci.



Facilitar l’assoliment dels quòrums de constitució i votació dels òrgans
col·legiats

II.- EMPARAMENT JURÍDIC
1.

Sobre l’adequació material de legalitat.

Examinades les proposades modificacions als Estatuts, i essent considerades d’interès
general per a la millor organització i funcionament del Consorci, aquestes s’ajusten al
què disposen el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS/1995), aprovat pel D.179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals
de l’ordenament jurídic per les quals es regeixen els consorcis locals catalans.
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2.

Sobre la competència orgànica i tràmits procedimentals restants.

2.1.

La modificació dels estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan
superior de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb
les mateixes formalitats que per a la seva aprovació (ROAS/1995, art. 322).

2.2.

Les esmentades formalitats (ROAS/1995, art. 313) impliquen que els acords
d’aprovació i modificació d’estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de la Corporació, raó per la qual la seva
aprovació correspon al Ple de la corporació de forma indelegable (L 7/1985, art.
33.1.ñ), en relació amb el número 4 del mateix article), i s’han de publicar,
juntament amb els estatuts, pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació, segons així ho disposa
també l’article 160 del repetit Reglament.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Cap de
l’Oficina Tècnica de Turisme, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
de Desenvolupament Econòmic, proposa al Diputat Delegat de Turisme que elevi al
Ple, per a la seva aprovació amb el vot favorable de la majoria absoluta del seu
nombre legal de membres, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del
Vallés Oriental, del qual la Diputació de Barcelona en forma part, d’acord amb el text
que es transcriu a continuació, i que forma part del text íntegre, que s’acompanya com
annex.
“Modificació de l’article 5
Es modifica l’article 5 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, que resta
redactada de la manera següent:
“El domicili social es fixa en el carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, si bé es podrà
traslladar per acord de la Junta de Govern, dintre de la comarca del Vallès Oriental.”
Modificació de l’article 15.c
Es modifica la lletra c) de l’article 15 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, que resta redactada de la manera següent:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès entre
els límits quantitatius següents:
c.1) En els d’obres, més de cinquanta mil euros (50.000 EUR) i que no superin els cent
cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253 EUR).
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats, més de divuit mil euros (18.000
EUR) i que no superin els seixanta mil cent un euros (60.101 EUR).

69

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les
plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”
Modificació de l’article 15
S’introdueix un nou epígraf a l’article 15 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental que resta redactada de la manera següent:
“m) Sol·licitar subvencions, comparèixer a les convocatòries de subvencions, aprovar els
projectes o memòries per concorre-hi i acceptar-les, així com subscriure qualsevol
document públic o privat que sigui necessari per a la formalització de l’acte, donant-ne
compte a la Junta General en la seva primera reunió.”
Modificació de l’article 18.c)
Es modifica la lletra c) de l’article 18 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallés
Oriental, que resta redactada de la manera següent:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin superiors a
les quantitats següents:
c.1) En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253
EUR).
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats, més de seixanta mil cent un
euros (60.101 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les
plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”
Modificació de l’article 19.c)
Es modifica la lletra c) de l’article 19 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallés
Oriental, que resta redactada de la manera següent:
“Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
c.1) D’obres, fins a cinquanta mil euros (50.000 EUR).
c.2) La resta de contractes administratius i en els privats, fins a divuit mil euros (18.000
EUR).
Modificació de l’article 22.1
Es modifica el punt 1 de l’article 22 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallés
Oriental, que resta redactada de la manera següent:
“La Junta General celebrarà sessió ordinària una vegada al semestre i en sessió
extraordinària quan ho decideixi el president, o a petició d’una quarta part dels membres del
Consorci.
Les sessions se celebraran en primera convocatòria en el lloc, dia i hora en què es
convoquin. Si transcorreguda una hora des de la d’inici de la convocatòria no s’hagués
aconseguit el quòrum necessari, la sessió se celebrarà automàticament en segona
convocatòria una hora després.
Les sessions tant ordinària com extraordinària seran convocades pel president amb una
anticipació mínima d’una setmana. La convocatòria, que contindrà l’ordre del dia, serà
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tramesa a tots els representants en l’adreça on hagin indicat que volen rebre la
documentació.
Les sessions extraordinàries amb caràcter d’urgència es podran convocar pel president
quan alguna situació així ho requereixi, sense que calgui fer-ho per escrit.
L’ordre del dia serà fixat pel president.
La Junta General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi
assisteixi un terç dels membres del Consell que alhora representin un terç dels vots i en
segona convocatòria, sempre que el president i els representants hi siguin presents, que
mai no podrà ser inferior a un terç dels membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se
durant tota la sessió.”

Segon.- Sotmetre els precedents acords a informació pública pel termini de 30 dies
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el període sense
haver-se presentat reclamacions, els esmentats acords i el text modificat dels Estatuts
del Consorci s’entendran definitivament aprovats.
Tercer.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, per al seu coneixement i efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació, compresos entre el número 199 fins al 1156. Al propi temps es dona
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 28 de gener i 11 de febrer de 2010.
Abans d’aixecar la sessió, el Vicepresident primer, Sr. Mayoral, en funcions de
president accidental, volgué deixar de manifest que aquesta setmana s’ha celebrat
amb èxit la Cimera Europea dels Governs Locals, una iniciativa molt important de la
Diputació de Barcelona i voldria que constés en acta l’agraïment de la Corporació a les
persones que ho han fet possible, especialment al Servei de Relacions Internacionals.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 10 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 539308 al 539343.
Barcelona, 26 de març de 2010.

LA SECRETÀRIA GENERAL
Petra Mahillo García
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