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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2010 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 22 de juliol 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 
president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer ’Im. Sr. 
Josep Mayoral Antigas, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vice-
president tercer Mateu Chalmeta Torredemer, de la vice-presidenta quarta, 
Immaculada Moraleda Pérez, 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, Antonio 
Carmona López, 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, Xavier 
García Albiol, Joan Carles García Cañizares, 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, 
Josep Monràs Galindo, 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 diputat Arnau Funes Romero i la diputada Carme 
García Suárez. 
 
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: 
 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 1 de juliol 
de 2010. 
 
2.- Presa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Antonio Carmona 
López, per partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del Partit dels Socialistes de 
Catalunya- progrés Municipal 
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3.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball i la 
modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona. 
 
4.- Dictamen que  proposa aprovar l’Acord sobre modificació parcial de la plantilla i de 
la relació de llocs de treball de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local 
(XAL). 
 
5.- Dictamen que proposa donar resposta a les observacions presentades, i aprovar  el 
Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2009.  
 
6.- 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 acadèmic 2010-
2011. 
 
7.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels 
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de juny de 2010. 
 
8.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost 
General de la Diputació per a l’exercici de 2010, i donar compte del corresponent 
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
9.- Dictamen que proposa modificar el pacte setè, places d’aparcament, del conveni 
d’1 de gener de 2008, signat amb Carmel Corporació 2000 SL, de constitució d’una 
servitud de pas mútua a la zona del recinte de la Casa de la Maternitat que confronta 
amb l’antic Institut Frenopàtic. 

 
10.- Dictamen que proposa revisar d’ofici i declarar la nul·litat de ple dret del decret 
d’adjudicació definitiva de la contractació relativa a l’Estudi sobre la integració de 
SISTEM amb altres sistemes d’informació, a favor de l’empresa GIT Consultors S.L., 
promoguda per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de 
conformitat amb l’article 32 b) en relació a l’article 49 d), ambdós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
11.- Donar compte al Ple del Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns pel qual es resol donar-se per assabentats de la fusió de les entitats 
financeres Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i Caixa 
d’Estalvis de Manresa. 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Argençola, 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.  
 
13.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  
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14.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 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 aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  
 
16.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola 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.  
 
17.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de la Llacuna, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
 
18.- Dictamen que proposa aprovar 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, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
 
19.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orpí, 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.  
 
20.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Órrius, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
21.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament del Papiol, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
22.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, 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.  
 
23.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Polinyà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  
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24.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de Rei, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de la Roca 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.  
 
26.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubió, 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.  
 
27.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 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.  
 
29.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, 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 aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Ullastrell, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  
 
33.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’EMD de Valldoreix, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 
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34.- Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i la clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
35.- Dictamen que proposa l’aprovació del les renúncies, reduccions i reconeixement 
de deutes derivats dels ajuts atorgats del programa complementari “suficiència 
alimentària en el període 0-3 anys a les escoles bressol municipals 2009” en el marc 
de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-
2011. 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència i presidents delegats i 
adjunts, i dels acords adoptats per la  junta de govern des de la darrera sessió. 
 
2.- Precs 
 
3.- Preguntes 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 1 de 
juliol de 2010. 
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 1 de juliol de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Presa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Antonio 
Carmona López, per partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del Partit 
dels Socialistes de Catalunya- progrés Municipal 
 
La Presidència sol·licità al senyor Antonio Carmona López que s’acostés a la taula 
presidencial per tal de procedir a la presa de possessió del càrrec de diputat provincial, 
un cop lliurada la credencial acreditativa de diputat, enviada a la Secretaria General 
per la Junta Electoral Central, per donar la conformitat. 
 
Tot seguit, la Presidència li preguntà:  
 “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les 
 obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al 
 Rei i observança de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 
 
El senyor Carmona respongué: 
 “Ho prometo”. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3.- Dictamen de data 7 de juliol de 2010 que proposa aprovar l’actualització de la 
relació de llocs de treball i la modificació de la plantilla de la Diputació de 
Barcelona. 
 
“El Ple de data 19 de novembre de 2009, va aprovar els pressupostos generals de la 
Corporació per a l’any 2010 en els quals s'integren els respectius pressupostos dels 
organismes públics que en depenen, de conformitat amb el règim d'atribucions previst 
a l'article 44.2.apartat c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. La relació de 
llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del pressupost. 
 
Donat que amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació es van 
modificant per tal d’ajustar-les a les necessitats de l’organització i donar resposta als 
serveis que s’hi presten. 
 
Vistes les modificacions introduïdes a la plantilla de la Corporació que es va aprovar 
amb efectes de l‘1 de gener de 2010. 
 
Atès el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 214/90, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
respecte a la possibilitat de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb 
posterioritat a l’aprovació dels pressupostos. 
 
Vist així mateix, el que disposa l'article 44.2, apartat f), del vigent Reglament Orgànic 
de la Diputació,  aprovat per acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, 
de 18.2.2003), sobre coordinació dels organismes públics, quant a la competència per 
a l'aprovació de les respectives plantilles de personal. 
 
Atès que la Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 2001, va 
aprovar un dictamen mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió 
i assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la diputació de 
Barcelona, en virtut del qual les propostes d'aquestes entitats relatives a les matèries 
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans. 
 
En funció de tot l’exposat, aquesta Presidència sotmet a la consideració del Ple 
Corporatiu l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Barcelona reflectida com annex I que forma part del present Dictamen i referida al 
període que s’hi detalla. 
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Segon.- Aprovar les modificacions introduïdes en la plantilla de la Diputació de 
Barcelona, reflectides en l'annex II que forma part del present Dictamen i referides al 
període que s'hi detalla.” 
 
En relació al dictamen número 3, el President de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns Sr. Roig, un cop sol·licitada la paraula, volgué explicar els motius de la 
modificació de la plantilla.  
 
En aquest sentit manifestà que la voluntat a l’hora de tirar endavant la modificació és 
per optimitzar i ajustar tots els instruments de planificació i de recursos que tenim a la 
institució i aquesta adequació comporta una disminució del nombre total de places en 
plantilla. Actualment estem a 4.328 i, amb aquesta modificació, passem a 3.983. De 
tota manera, aquesta disminució, que són 345 places, cal que tinguem tots present 
que 306 corresponen a Torribera i 39 corresponen a places que, evidentment, no 
s’estimen ja que siguin necessàries en la situació o en el context actual. 
 
M’agradaria, continuà dient, aprofitant aquest punt i d’una manera molt breu, explicar 
en tot cas l’evolució de com ha anat la plantilla en aquests darrers anys i comentar dos 
o tres aspectes que penso que ens situaran a tots en el moment que estem i com hem 
evolucionat. La Diputació té uns Plans de Mandat i per aconseguir els seus objectius, 
sempre condicionats als ingressos econòmics o l’evolució que puguem tenir i la 
disponibilitat d’aquests ingressos, i aquests ingressos els apliquem a diferents espais o 
diferents facetes de la Institució, i aquests recursos econòmics tant poden anar a 
incrementar recursos pròpiament econòmics de la Diputació, temes tecnològics o 
temes patrimonials o, fins i tot, com no pot ser d’altra manera també, recursos humans. 
Per tant, és una qüestió d’equilibris, mixta, entre una qüestió i una altra, però en 
definitiva el que es busca és aconseguir els objectius que es marca en el Pla de 
Mandat.  
 
El que sí que podem dir és que l’evolució de la plantilla en els darrers deu anys 
sempre ha anat parell, ha anat en consonància amb el que han estat els ingressos de 
la pròpia Diputació. És a dir, mai no hi hagut un desnivell entre la realitat econòmica i 
la realitat de recursos humans, i aquesta variació s’ha produït sobre la base d’una 
sèrie de qüestions que en tot cas, d’una manera també ràpida, els hi voldria dir el que 
els darrers deu anys com ha evolucionat. Producte de la pròpia reordenació de la 
Diputació i, per tant, els organismes que hem dissolt, que al llarg d’aquests deu anys 
han estat vuit. Això ha significat que, en aquest concepte, ens hem integrat a la pròpia 
plantilla de la Diputació de Barcelona prop de 200 efectius; això doncs fruit de la 
dissolució de diferents organismes autònoms i consorcis.  
 
També hi han hagut, aproximadament, uns 300 efectius que hem crescut aquests 
anys, que fan referència sobretot a la part important, fan referència a l’Organisme de 
Gestió Tributària i a l’Institut del Teatre, i això vostès ho entendran perfectament pel 
que fa referència a l’Institut del Teatre pel desplegament d’activitats acadèmiques que 
s’han fet en aquests darrers temps, però sobretot les corresponents a l’Organisme. 
Com vostès saben, cada Ple n’hem passat més demandes, n’hem fet ampliació dels 
serveis i això, en definitiva, ha significat una part important del creixement aquests 
darrers anys dels efectius de la pròpia Diputació, en aquest cas de l’Organisme 
autònom.  
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I pel que fa referència a la pròpia Diputació, esmentar també un parell de qüestions. És 
evident que, en els darrers anys, aquesta Diputació ha anat incrementant els seus 
serveis, ha anat incrementant les seves possibilitats d’atenció als ajuntaments i això ha 
significat un increment pràcticament al voltant de les 140 places. I tots, allò, suposo 
que si fem un repàs, i ho entendrem ràpidament, és a dir, la part principal d’on es ve 
des de l’Àrea de Promoció Econòmica. Hi ha hagut un creixement o una instauració de 
qüestions al voltant de turisme, la qüestió de comerç, però també tot el que fa 
referència a temes de ciutadania i que tot això no formava part de la cartera habitual. 
També hi ha hagut el desplegament de les pròpies línies tradicionals de la Casa, que 
s’han hagut d’anar reforçant, i aquí suposo que tots plegats es pot tenir present des de 
dimensionar tot el que ha estat la Llei de dependència, però tota la qüestió de 
biblioteques, espais naturals o fins i tot el tema d’infraestructures, això també ha 
significat un increment, aquests deu darrers anys, d’unes 350 persones i finalment, i en 
aquests últims anys, aquesta línia de reforç del govern local en matèria, que s’ha tirat 
endavant, de suport als ajuntaments. Això ha significat al voltant d’unes 100 places. 
Dic això perquè tots plegats tinguem una mica la radiografia global de com ha 
evolucionat la plantilla en aquests darrers anys. Per una banda, hem reduït una part 
pels traspassos, però també aquests traspassos, en un moment determinat, han 
significat que hem hagut d’absorbir personal en la pròpia institució a més d’aquestes 
ampliacions que hem fet al llarg d’aquests anys. Bé, volia dir això perquè parlem de 
4.328 persones que hi havien fins a la data de fa un minut i en aquest moment, a partir 
de l’aprovació d’aquest dictamen, passem a tenir una organització de 3.983 places. 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, 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 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 

4.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’Acord sobre 
modificació parcial de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’entitat 
pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL). 
 

“El Ple corporatiu aprovà en data 19 de novembre de 2009, el Pressupost de la 
Diputació  per a l’any 2010 juntament amb la relació de llocs i la plantilla de 
personal en tant que documents que formen part del pressupost, i en els quals 
s'integraven, els respectius pressupostos dels organismes autònoms i ens públics 
empresarials que en depenen, entre les quals s’hi troba la Xarxa Audiovisual Local 
(en endavant XAL), de conformitat amb el règim d'atribucions previst a l'article 
44.2.apartat c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació.  
 

Donat que amb posterioritat a l’aprovació inicial, escau adequar la plantilla i la 
relació de llocs per tal d’ajustar-les a les necessitats de l’organització així com de  
donar resposta als serveis que s’hi presten. 
 
Atès en aquest sentit, el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, en possibilitar, en els termes que s’hi especifiquen, la modificació de 
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la plantilla i de la relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels 
pressupostos. 
 
Vist que el Consell d’Administració de la XAL, en sessió de data 22 de juny de 
2010, ha aprovat entre d’altres, l’Acord consistent a proposar al ple de la Diputació 
l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Entitat, en els 
termes que literalment es transcriuen:  
 

“Per acord plenari de la Diputació de Barcelona de data 19 de novembre de 2009 
i amb efectes d’1 de gener de 2010, es va aprovar la plantilla i la relació de llocs 
de treball de la Xarxa Audiovisual Local, e.p.e. (en endavant XAL) de conformitat 
amb la proposta del seu Consell d’Administració de data 4 de novembre de 
2009. 
 
Vista la necessitat d’introduir un seguit de modificacions en la plantilla i en la 
relació de llocs de treball, per tal de garantir l’adequada coordinació dels 
recursos disponibles per a una millor consecució dels objectius que la XAL té 
assignats. 
 
Atès que l’empleada XXXXX, que ocupava el lloc de treball de responsable de 
continguts informatius, categoria DG, codi lloc retributiu B20A503, orgànic 
P4900A100, ha presentat la renúncia voluntària, amb efectes de l’1 de juny de 
2010.  
 
Atesa la situació de conjuntura actual de crisi econòmica i davant la reducció de 
pressupost d’ingresos de la XAL, i vist, així mateix, el Reial Decret Llei 8/2010, 
de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic, aquesta entitat estima oportú amortitzar l’esmentat lloc de treball. 
 
Atès, d’altra banda, que en la relació de llocs de treball s’ha observat un error 
material en el codi del lloc de treball de director/a de desenvolupament i nous 
formats, lloc de treball adscrit a l’orgànic P4900A100, en el sentit que el requisit 
correcte ha de ser A001, en lloc de A043. 
 
Vist l’article 38 dels estatuts de la XAL, on es preveu que l’entitat disposarà del 
personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats i que les places 
de la plantilla i la relació de llocs de treball seran establerts i modificats atenent 
als principis d’eficàcia, economia i racionalització del recursos. 
 
És en aquest sentit que es proposen els següents canvis que es concreten en: 
 
Modificació de la plantilla (annex I) 
 

 Amortització en la plantilla de personal laboral d’una plaça de tècnic mitjà 
especialista (DG).  
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Modificació de la relació de llocs de treball (annex II) 
  

 Amortització d’un lloc de treball de responsable de continguts informatius, codi  
lloc de treball B20A503, adscrit a l’orgànic P4900A100, amb tipologia de 
jornada horari especial continuat. 

 
 Modificació del requisit del lloc de treball de director/a de desenvolupament i 

nous formats, adscrit a l’orgànic P4900A100, en el sentit que el requisit correcte 
ha de ser A001. 

 
Vist l’article 9.j dels Estatuts de la XAL, en el qual s’atribueix al Consell 
d’Administració de l’entitat, la competència d’adoptar els acords de proposta en 
relació amb l’exercici de competències reservades al Ple de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist l’article 27.1.f dels mateixos Estatuts, que disposa que l’aprovació de la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball, la competència està reservada 
a la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’Acord de la Junta de Govern (llavors Comissió de Govern) de la Diputació 
de Barcelona de data 22 de febrer de 2001, així com la resolució de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de data 9 de març de 2007, dels quals 
es desprèn que la tramitació de les propostes dels ens participats  per la 
Diputació de Barcelona en matèria de recursos humans, correspon a la Direcció 
dels Serveis de Recursos Humans. 
 
Per tot això, aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que li són 
conferides, proposa al Consell d’Administració que adopti el següent: 
 

A C O R D: 
 

Primer.- Proposar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, per 
a la seva aprovació, l’adopció dels següents acords: 
 
I. Modificar la plantilla de la XAL, reflectida en l’annex I adjunt, de conformitat 
amb el que s’indica a la part expositiva: 
 
 Amortització en la plantilla de personal laboral d’una plaça de tècnic mitjà 

especialista (DG).  
 
II. Integrar en la relació de llocs de treball de la XAL les següents modificacions, 
reflectides en l’annex II adjunt, de conformitat amb el que s’indica a la part 
expositiva: 
 
 Amortització d’un lloc de treball de responsable de continguts informatius, codi  

lloc de treball B20A503, adscrit a l’orgànic P4900A100, tipologia de jornada 
horari especial continuat. 
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 Modificació del requisit del lloc de treball de director/a de desenvolupament i 
nous formats, adscrit a l’orgànic P4900A100, en el sentit que el requisit correcte 
ha de ser A001. 

 
Segon- Donar trasllat a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona per a la seva tramitació” 

 
Vist el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f), en relació amb l’apartat 4, del vigent 
Reglament Orgànic de la Diputació, aprovat per acord plenari de data 30 de gener de 
2003 (BOPB núm. 42, de 18.2.2003) , sobre coordinació d’organismes i entitats 
públiques, quant a l’aprovació de les respectives plantilles de personal. Així com, en 
els mateixos termes, l’article 27.1.f), dels Estatuts de la XAL. 
 
Vist l’Acord de la Junta de Govern (llavors Comissió de Govern) de la Corporació de 
data 22 de febrer de 2001, sobre mesures de coordinació en relació amb els 
instruments de gestió i processos en matèria de recursos humans, corresponents als 
ens participats per la Diputació de Barcelona,  serien tramitats mitjançant la Direcció 
dels Serveis de Recursos Humans. 
 
D’acord amb tot l’exposat, aquesta Presidència sotmet a l’aprovació del ple Corporatiu 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR, de conformitat amb la proposta acordada pel Consell 
d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) en sessió de data 22 de juny de 
2010, l’adequació de la plantilla i de la relació de llocs de l’entitat en els següents 
termes: 
 

Modificar la plantilla de la XAL, reflectida en l’annex I adjunt, consistent en: 
 

o l’amortització d’una plaça de tècnic mitjà especialista (DG) de la 
plantilla de personal laboral  

 
Integrar en la relació de llocs de treball de la XAL les modificacions recollides 
en l’annex II adjunt, consistents en: 

 
o l’amortització d’un lloc de treball de responsable de continguts 

informatius, codi de lloc de treball B20A503, adscrit a l’orgànic 
P4900A100, tipologia de jornada horari especial continuat 

o la modificació del requisit del lloc de treball de director/a de 
desenvolupament i nous formats, adscrit a l’orgànic P4900A100, en 
el sentit que el requisit correcte ha de ser A001.” 

 
I el Ple n’acordà l’aprovació, 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 45 vots a favor i 4 abstencions. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 12

Intervenció General 
 
5.- Dictamen de data 13 de juliol de 2010 que proposa donar resposta a les 
observacions presentades, i aprovar  el Compte General de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2009.  
 
“Vist i examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2009, 
el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari de l’exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l’art. 
208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, i pels dels 
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària (ORGT) els quals 
reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics 
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 
del TRHL, i pel Compte de l’entitat pública empresarial local, Xarxa Audiovisual Local 
(XAL), la preparació i presentació del qual s’ha basat en l’aplicació dels principis, 
criteris i polítiques comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1514/2007, com també en l’altra legislació mercantil vigent.  
 
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i dels Comptes dels 
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri 
d’Economia i Hisenda (en endavant ICL), a l’empara del que disposa l’art. 210, en 
relació amb l’art. 203.1.d) del TRHL, i el Compte del XAL s’ha elaborat d’acord amb la 
normativa mercantil, i el règim de comptabilitat segons l’article 33 dels seus estatuts, 
és el previst per a les societats mercantils quan el capital social de les quals pertanyi 
íntegrament a les entitats locals d’acord amb l’article 209.3 del TRHL. 
 
Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 
 
Els comptes anuals que integren el Compte de la Diputació i els que han de formar 
cadascun dels seus organismes autònoms segons la regla 98 de la ICL són els 
següents: 
 

a) el Balanç 
b) el Compte del resultat econòmic-patrimonal 
c) l’Estat de Liquidació del Pressupost, i 
d) la Memòria 

 
Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han elaborat seguint les normes i 
ajustant-se als models que s’estableixen en la Quarta part del Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a la ICL. 
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Atès que als comptes anuals de la pròpia Diputació i de cadascun dels seus 
organismes autònoms, s’uneix la  documentació complementària que s’estableix en la 
Regla 98.3 de la ICL, constituïda per: 
 

- les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici 
 
- les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, 

a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i 
agrupats pel número o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància 
entre els saldos comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat  conciliatori, 
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat. 

 
Atès que el Compte General s’acompanya també de la documentació complementària 
prevista en la Regla 101 de la ICL, és a dir: 

 
- els estats integrats i consolidats dels comptes que hagi determinat el Ple de la 

Corporació 
 

- la Memòria justificativa del cost i rendiment des serveis públics 
 

- la Memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 
programats amb indicació dels previstos i assolits.  

 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Excm. Sr. 
President i els dels seus organismes autònoms i el de la XAL, han estat rendits i 
proposats inicialment pels seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212 
del TRHL. 
 
Vistes les conclusions generals dels informes de la Intervenció General sobre 
fiscalització plena corresponents al primer i segon semestres de 2009, resulta que  
dels treballs de fiscalització plena dels períodes esmentats es pot assegurar a criteri 
d’aquesta Intervenció, el compliment del principi de legalitat en tots els expedients i 
àmbits analitzats, a excepció d’incidències formals observades en la tramitació, 
conseqüència del gran volum i varietat d’expedients que es tramiten des de totes les 
Àrees en què s’organitza la Diputació, les quals han estat comunicades als 
corresponents centres gestors per tal d’adoptar mecanismes de control per tenir-ho en 
compte en les tramitacions futures. 
 
Vistos els acords plenaris de l’1 d’octubre de 2009  i del 25 de febrer de 2010, donant-
se per assabentat dels informes emesos per la Intervenció General corresponents a la 
fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les operacions de 
despeses, d’ingressos, de bestretes de caixa fixa i de nòmines de personal actiu, 
referides al primer i segon semestres de l’any 2009. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el Compte General de la Diputació 
de l’exercici de 2009, del qual resulta que el Compte general s’ha format per aquesta 
Intervenció per mitjans informàtics i concorda fidelment amb la comptabilitat que li ha 
servit de base, el qual ofereix una imatge fidel dels subjectes comptables, reflecteix 
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una situació econòmica  financera sanejada, i des del punt de vista de legalitat, no s’ha 
advertit cap irregularitat significativa per posar de manifest. 
 
El Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRHL. 
 
Atès que l’assenyalada Comissió, en la reunió que va tenir lloc el dia 29 d’abril  de 
2010, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà sobre la 
procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada Comissió, 
a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els 
interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme 
amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL. 
 
Finalitzat el termini d'exposició pública, però dins del període conferit per a la 
presentació de reclamacions, reparaments o observacions, es va presentar un escrit 
dels diputats president i portaveu del Grup del Partit Popular a la Diputació de 
Barcelona formulant objeccions i recomanacions al Compte General de 2009 de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre les objeccions formulades, on no 
hi ha res que s’oposi a l’aprovació del Compte General de la Diputació de l’exercici 
2009. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió del dia 13 de juliol de 2010, 
ha procedit a l’examen de les objeccions i recomanacions formulades en l’escrit 
presentat pel Grup Popular en aquesta Diputació i, practicades les comprovacions 
necessàries, ha emès nou informe d’acord amb l’art. 212.3 del TRHL, admetent l’escrit 
d’observacions presentat en temps i forma pel Sr. Xavier Garcia Albiol i pel Sr. Jordi 
Cornet i Serra, Diputat President i Diputat Portaveu, respectivament, del Grup Popular, 
donant resposta raonada a les observacions formulades, i informant que és procedent 
sotmetre el Compte General al Ple de la Diputació als efectes de la seva aprovació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència, 
eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- ADMETRE l’escrit d’objeccions i recomanacions al Compte General de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici de 2009, presentat en temps i forma pel Sr. Xavier 
Garcia Albiol i pel Sr. Jordi Cornet i Serra, Diputat President i Diputat Portaveu,  
respectivament, del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, enregistrat d’entrada a 
la Corporació el dia 28 de maig de 2010, amb el número 1000057263, i de conformitat 
amb el que s’interessa al punt primer de la sol·licitud del referit escrit, donar-lo per 
presentat, i per fetes les objeccions i recomanacions que s’hi recullen. 
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Segon.- DONAR resposta raonada a les objeccions formulades en l’escrit presentat 
pel Grup Popular, quedant assabentat de les recomanacions, en la forma que resulta 
de l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes de data 13 de juliol de 2010. 
 
Tercer.- APROVAR el Compte General de la Diputació de l’exercici de 2009, el qual 
està acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les 
objeccions i recomanacions formulades, de conformitat amb allò que preveu l’article 
212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò 
previst en l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, 
per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l’Acord del Ple de la mateixa 
Sindicatura, de 13 d’abril de 2010 (DOGC 5619, de 30 d’abril de 2010).” 
 
En relació a aquest punt, el President del Grup Popular de la Diputació, Sr. García 
Albiol, sol·licità la paraula per anunciar el vot en contra d’aquest dictamen i el motiu és 
perquè entenem que el govern d’aquesta Diputació ha tingut molt poca sensibilitat i 
molt poca voluntat d’intentar arribar a un acord amb aquest grup polític en tant en 
quant no han estat admeses i no han estat tramitades les observacions que, des del 
Grup del Partit Popular, que no han estat poques, els hi hem presentat amb forma i 
amb temps. Per aquest motiu nosaltres votarem en contra. 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, 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 el vot en contra dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el 
resultat definitiu de 45 vots a favor i 4 vots contraris. 
 
6.- Dictamen de data 2 de juliol 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 acadèmic 2010-2011. 
 
“Vistos els dictàmens aprovats per la Junta de Govern de l’Organisme autònom Institut 
del Teatre, en virtut dels quals 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 II “Ensenyaments reglats”, per 
tal d’ampliar el termini de pagament de les taxes als alumnes de l’Escola Superior de 
Tècniques de l’Espectacle i adaptar el preu del crèdit del Pla antic d’estudis al crèdit 
ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits), d’aplicació als ensenyaments 
superiors de Grau d’Art Dramàtic i de Dansa per al curs acadèmic 2010-2011. 
  
Atès que els dictàmens esmentats posen 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. 
 
Vistes la memòries econòmico-financeres formulades de conformitat amb allò que 
preveu l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
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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. 
 
Vistos els informes emesos per l’Interventor delegat sobre la proposta de modificació 
de les Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre. 
 
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 II “Ensenyaments reglats”, per tal 
d’ampliar el termini de pagament de les taxes als alumnes de l’Escola Superior de 
Tècniques de l’Espectacle i adaptar el preu del crèdit del Pla antic d’estudis al crèdit 
ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits), d’aplicació als ensenyaments 
superiors de Grau d’Art Dramàtic i de Dansa, 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 
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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 l’aprovació, 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 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 
7.- Dictamen de data 7 de juliol de 2010 que proposa donar compte de l’informe 
de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes 
autònoms, a 30 de juny de 2010. 
 
“La Base 6ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici 2010 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat 
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de 
la tresoreria, per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva 
situació. 
 
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els 
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a 
30 de juny d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 7 de juliol respecte de 
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona. 
 
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost 
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació. 
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols 
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més 
significatives.  
 
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de 
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes 
Autònoms fins el 30 de juny d’enguany. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la 
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa 
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms, 
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a la data de 30 de juny de 2010, segons els estats que s’acompanyen com a annex al 
present dictamen.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
8.- Dictamen de data 8 de juliol de 2010 que proposa aprovar la modificació de 
crèdit 15/2010 en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2010, i 
donar compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 2010. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat 4.1.b) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 15/2010 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2010, que recull suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, i 
transferències de crèdit, per un import total d’un milió vuit-cents quaranta-quatre mil 
vuit-cents setanta-dos euros (1.844.872,00 EUR), amb el detall que es recull en 
l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 

Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, 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 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

9.- Dictamen de data 1 de juliol de 2010 que proposa modificar el pacte setè, 
places d’aparcament, del conveni d’1 de gener de 2008, signat amb Carmel 
Corporació 2000 SL, de constitució d’una servitud de pas mútua a la zona del 
recinte de la Casa de la Maternitat que confronta amb l’antic Institut Frenopàtic. 

 

“Vist que la Diputació de Barcelona és propietària del recinte de la Casa de la 
Maternitat, situat a la Travessera de les Corts, núms. 131-159, de Barcelona, que 
confronta a la part NE amb la finca de l’antic Institut Frenopàtic, propietat de Carmel 
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Corporació 2000 SL, en la qual s’ha construït l’edifici del Nou Institut Universitari 
Dexeus. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona, per acord del Ple de 20 de desembre de 2007, va 
aprovar el conveni, que es va signar amb l’empresa Carmel Corporació 2000 S.L amb 
data 1 de gener de 2008, de constitució d’una servitud de pas mútua per 50 anys 
sobre els terrenys propietat de cadascuna situats a la zona de l’antic Camí del 
Cementiri, que incloïa la disponibilitat per part de la Diputació de Barcelona de 136 
places d’aparcament del Nou Institut Universitari Dexeus, en horari de dies feiners de 
7h a 19h30. 
 
Vist que a fi d’atendre noves necessitats de determinats usuaris del Recinte de la Casa 
de la Maternitat, per Decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern 
Local, de data 17 de març de 2008, es va aprovar l’ampliació de l’horari de 10 
d’aquestes places a 24 hores, per al període comprès entre el dia 1 de març i el dia 30 
d’abril de 2008. 
 
Vist l’interès en mantenir la utilització en règim de 24 hores d’aquestes 10 places 
d’aparcament, la Diputació de Barcelona, per acord del Ple de data 8 de maig de 2008, 
va aprovar la modificació, mitjançant addenda signada en data 10 de juny de 2008, del 
Pacte setè del conveni formalitzat amb l’empresa Carmel Corporació 2000 S.L. en data 
1 de gener de 2008, relatiu a la utilització de les 136 places d’aparcament, passant 
amb la modificació a ser utilitzades 126 en horari de 7h a 19h30 i les 10 restants en 
horari de 24 hores. 
 
Vist que la Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona, mitjançant informe 
de data 17 de juny de 2010, com a mesura per racionalitzar i contenir la despesa 
preveu reduir les places d’aparcament de que es disposa en al Nou Institut Universitari 
Dexeus  comportant de nou ocupar places dins del recinte de la Maternitat, i d’acord 
amb les negociacions amb Carmel Corporació 2000 SL i el seu escrit de 9 de juny de 
2010, sol·licita modificar el pacte setè del conveni d’1 de gener de 2008 passant de les 
136 places d’aparcament vigents a 34 places amb horari totes elles de dilluns a 
divendres de 7:00 a 19:30 hores, i a un preu de 95 € mensuals, IVA al 18% inclòs, en 
lloc de 116,61 € mensuals, IVA inclòs, que és paga actualment per les places en 
aquest horari, actualitzant-se aquests preus anualment d’acord amb l’IPC a partir de l’1 
de gener de 2011, així com, degut a les noves condicions, ampliar el termini a tres 
anys més, per tant, fins el 31 de desembre de 2014. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 18 i 21 de juny de 2010, respectivament. 
 
Atès que això comporta la modificació del pacte setè del conveni signat, en data 1 de 
gener de 2008, entre la Diputació de Barcelona i l’empresa Carmel Corporació 2000 
SL, i deixar sense efecte l’addenda signada en data 10 de juny de 2008. 
 
Atès així mateix que es fa necessari el corresponent reajustament comptable a les 
aplicacions pressupostàries que pertoquin. 
 
Atès el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, l’article 4.1 lletres d i p de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, 
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de contractes del sector públic que indica els negocis i contractes exclosos, així com 
els articles 214 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41.1 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
que estableixen que correspon el Ple el gravamen de béns. 
 
En conseqüència, el Cap sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa 
i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de modificació del pacte setè del conveni d’1 de gener de 
2008, signat amb Carmel Corporació 2000, S.L. de constitució d’una servitud de pas 
mútua a la zona del recinte de la Casa de la Maternitat que confronta amb l’antic 
Institut Frenopàtic, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA 
 
Modificació del pacte setè del conveni d’1 de gener de 2008, signat amb Carmel 
Corporació 2000, S.L. de constitució d’una servitud de pas mútua a la zona del recinte de 
la Casa de la Maternitat que confronta amb l’antic Institut Frenopàtic, referent a la 
disposició per part de la Diputació de Barcelona de 136 places d’aparcament. 
  
REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lm Sr. Rafael Roig Milà, President Delegat del Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació d’aquesta, assistit 
de la Sra. Júlia Fajardo García, Secretària delegada en l’àmbit de la Direcció de Serveis 
de Planificació Econòmica, en virtut de les facultats conferides pel Decret de Presidència 
de la Corporació de data 22 de març de 2010, publicat al BOPB núm. 77, de data 31 de 
març de 2010. 

  
I d’una altra part, ...................................,com..................... de la societat Carmel 
Corporació 2000 SL, actuant en nom i representació d’aquesta. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
 
I. En data 1 de gener de 2008 l’empresa Carmel Corporació 2000 S.L i la Diputació de 
Barcelona, van signar un conveni de constitució d’una servitud de pas mútua per 50 anys 
sobre els terrenys propietat de cadascuna situats a la zona de l’antic Camí del Cementiri, 
que incloïa la disponibilitat per part de la Diputació de Barcelona de 136 places 
d’aparcament del Nou Institut Universitari Dexeus, en horari de dies feiners de 7h a 
19h30. 
 
II. En data 10 de juny de 2008, a fi d’atendre noves necessitats de determinats usuaris 
del Recinte de la Casa de la Maternitat es va signar una addenda per modificar el Pacte 
setè del conveni formalitzat amb l’empresa Carmel Corporació 2000 S.L. en data 1 de 
gener de 2008, relatiu a la utilització de les 136 places d’aparcament, passant amb la 
modificació a ser utilitzades 126 en horari de 7h a 19h30 i les 10 restants en horari de 24 
hores. 
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III. En la actualitat la Diputació de Barcelona de les 136 places contractades només li són  
necessàries 34 places.  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, formalitzen aquesta  addenda, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Addenda de data 10 de juny de 2008.  
 
Es deixa sense efecte l’addenda signada amb data 10 de juny de 2008 entre Carmel 
Corporació 2000, S.L. i la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Modificació del Pacte setè del Conveni de 1 de gener de 2008.  
 
El Pacte setè del conveni formalitzat amb data 1 de gener de 2008, de constitució d’una 
servitud de pas mútua a la zona del recinte de la Casa de la Maternitat que confronta 
amb l’antic Institut Frenopàtic i disposició per part de la Diputació de Barcelona de 136 
places d’aparcament, quedarà redactat de la següent manera:  
 

“Setè. Places d’aparcament del Nou Institut Universatari Dexeus. 
 
D’acord amb el que preveu la clàusula 8a. del conveni marc signat el 23 de març 
de 2006 entre la Diputació de Barcelona i Carmel Corporació 2000 SL, aquesta 
última posarà a disposició de la Diputació la utilització d’una sèrie de places 
d’aparcament del Nou Edifici Universitari Dexeus, d’acord amb les següents 
condicions: 
 
-  Nombre de places: 34 

 
El número de places podrà ser augmentat, amb la conformitat d’ambdues parts, 
per permetre a la Diputació de Barcelona atendre les necessitats que se li puguin 
presentar en un futur respecte dels usuaris del Recinte de la Casa de la Maternitat.   
 
- Vigència: període inicial fins el 31 de desembre de 2014, prorrogable tàcitament 

per període anuals.   
 
- Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 19:30h.  
 
- Preu/plaça pels usuaris del recinte de la Casa de la Maternitat: 
 

95 €/mes, IVA inclòs, per l’any 2010.  
Resta d’anys, el mateix preu que s’actualitzarà anualment segons l’IPC que 
correspongui des de l’ 01/01/2011. 

 
- En cas de resolució anticipada total o parcial per part de la Diputació de 

Barcelona, implicarà per a aquesta una penalització, equivalent el pagament de 
tres mensualitats corresponents el número de places que es disminueixin.”      
 

Tercer.- Entrada en vigor d’aquesta addenda 
 
Aquesta addenda entrarà en vigor el dia 1 del mes següent a la data de la signatura de la 
mateixa. 
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, per 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. “  

 
Segon.- Regularitzar la despesa que comportarà aquesta modificació, ajustant l’import 
corresponent als següents exercicis:  
 

- Per a l’any 2010, disminuir en 40.129,29 € (quaranta mil cent vint-i-nou euros 
amb vint-i-nou cèntims), IVA inclòs, la despesa de la partida 
G/24210/933C0/20200 de l’import total del pressupost d’aquest l’exercici, ja 
que la quantitat a satisfer serà de 159.147,87€ (cent cinquanta-nou mil cent 
quaranta-set euros amb vuitanta-set cèntims), IVA inclòs.  

 
- Per a l’any 2011, disminuir  en 160.517,16 € (cent seixanta mil cinc-cents disset 

euros amb setze cèntims), IVA inclòs, la despesa de la partida 
G/24210/933C0/20200 de l’import total del pressupost d’aquest l’exercici, ja 
que la quantitat a satisfer serà de 38.760,00€ (trenta-vuit mil set-cents seixanta 
euros), IVA inclòs. 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa que comportarà aquesta modificació, amb el 
detall següent:  
 

- Per a l’any 2012, 38.760,00 € (trenta-vuit mil set-cents seixanta euros), IVA 
inclòs, amb càrrec a la partida G/24210/933C0/20200 del pressupost d’aquest 
exercici.  

 
- Per a l’any 2013, 38.760,00 € (trenta-vuit mil set-cents seixanta euros), IVA 

inclòs, amb càrrec a la partida G/24210/933C0/20200 del pressupost d’aquest 
exercici.  

 
- Per a l’any 2014, 38.760,00 € (trenta-vuit mil set-cents seixanta euros), IVA 

inclòs, amb càrrec a la partida G/24210/933C0/20200 del pressupost d’aquest 
exercici, 

 
tot d’acord amb allò que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart.- Deixar sense efecte l’addenda signada en data 10 de juny de 2008 entre 
Carmel Corporació 2000, S.L. i la Diputació de Barcelona, aprovada per acord del Ple 
de data 8 de maig de 2008.  
 
Cinquè.- Autoritzar al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns la 
formalització i signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels presents 
acords.  
 
Sisè.- Notificar als interessats per al seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, 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 
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Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Servei de Contractació 
 
10.- Dictamen de data 6 de juliol de 2010 que proposa revisar d’ofici i declarar la 
nul·litat de ple dret del decret d’adjudicació definitiva de la contractació relativa a 
l’Estudi sobre la integració de SISTEM amb altres sistemes d’informació, a favor 
de l’empresa GIT Consultors S.L., promoguda per la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, de conformitat amb l’article 32 b) en relació 
a l’article 49 d), ambdós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària el dia 28 de 
maig de 2009, va acordar: 
 

Primer.- INCOAR l’expedient administratiu de revisió d’ofici del Decret d’adjudicació 
definitiva de la contractació  relativa a l'“Estudi sobre la integració de SISTEM 
amb altres sistemes d'informació”, aprovat per l’Il.lm Sr. Diputat adjunt de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns en data 2 de març de 2009, a favor de  l’empresa GIT 
Consultors S.L, amb NIF XXX i domicili social al carrer XXX, núm. X – XXX XXX,  
per a declarar la nul·litat de l’acte administratiu per incórrer en la causa de nul·litat 
de l’article 32 b) en relació amb l’article 49 d), ambdós de la LCSP, per no haver 
acreditat l’empresa adjudicatària GIT Consultors, S.L. abans de l’aprovació del 
decret d’adjudicació definitiva, estar al corrent en les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social incorrent en causa de prohibició de contractar, que invalida 
tots els actes produïts amb posterioritat al ser el vici de què pateixen tan radical que 
ha impedit, per sí mateix, el naixement d’aquests actes al món jurídic. 
 
Segon.- DONAR audiència i vista de l’expedient  a l’empresa  GIT Consultors S.L, 
en un termini de 10 dies a partir de la recepció de  la notificació de la present 
resolució, per tal què pugui fer les al·legacions que estimi pertinents i presentar els 
documents que estimi convenients per a la defensa dels seus drets. 
 
Tercer.- SOL.LICITAR  a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya, una vegada finalitzat el termini de vista i audiència donat a l’apartat 
segon del present acord, el dictamen preceptiu a què fa referència l’article 102 de la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, on l’esmentat dictamen apareix com a tràmit previ 
per a l’adopció de l’acord de declaració de nul.litat dels actes objecte de revisió 
d’ofici. 
 
Quart.- ADOPTAR  com a mesura cautelar, la suspensió de l’acte administratiu 
objecte d’aquesta revisió d’ofici, amb la finalitat d’evitar perjudicis d’impossible o 
difícil  reparació a l’interès d’aquesta corporació, tot això d’acord amb els articles 
34.4 de la LCSP i l’article 104 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.   
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa GIT Consultors, S.L., i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.” 
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Atès que en no haver estat possible la notificació d’aquest acord a l’últim domicili 
conegut de l’empresa, es va publicar un anunci en el BOP de 10 de juliol de 2009, 
número 164 i es va exposar l’edicte al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Palma de 
Mallorca, de conformitat amb l’establert a l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC), del dia 17 al 28 de juliol de 2009, segons consta a la 
diligència emesa per aquest Ajuntament el 29 de juliol de 2009. 
 
Atès que no es presentà cap al·legació ni cap document en defensa del seus drets per 
part de l’empresa GIT CONSULTORS S.L. 
 
Atès que per Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 24 de juliol de 
2009 es resolgué suspendre el termini per resoldre la revisió d’ofici del Decret 
d’adjudicació definitiva de la contractació esmentada, expedient iniciat per acord del 
Ple d’aquesta Corporació en sessió de data 28 de maig de 2009, fins a l’emissió per 
part de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya del 
corresponent dictamen preceptiu, de conformitat amb l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 
de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA) i l’article 83.3 de la LRJPAC. 
 
Atès l’establert als articles 32 b), 34 i 49 d) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), i de conformitat amb els articles 62.2 i 102.1 de 
la LRJPAC. 
 
Atès que en data 9 de setembre de 2009, l’Excm. Sr. President de la Diputació de 
Barcelona va trametre a la Conselleria de Governació i Administracions Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, la proposta de declaració de nul·litat del Decret 
d’adjudicació definitiva de l’esmentada contractació i de cancel·lació de garantia, per 
tal que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, emetés el 
dictamen preceptiu establert a l’article 34 de la LCSP, a l’article 102 de la LRJPAC i a 
l’article 8è, apartat 3er, lletra c) de la LCJA. 
  
Atès que en l’acord de resolució contractual cal pronunciar-se expressament vers la 
procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que hagués 
estat constituïda, de conformitat amb l’article 208.5 de la LCSP.  
 
Atès que no consten acreditats en l’expedient perjudicis econòmics en haver-se 
constatat el vici de nul·litat abans de la formalització i execució del contracte i sense 
que la Corporació hagi continuat amb l’objecte de la contractació i, per tant, no hagi 
adjudicat a tercers. 
 
Vista la proposta quant a la cancel·lació de la garantia en el present supòsit, en els 
termes en que es va remetre a la Comissió Jurídica Assessora i que consta reflectida 
en el dictamen número 184/2010. 
 
Vist el dictamen preceptiu número 184/2010 emès per la Comissió Jurídica Assessora 
el 27 de maig de 2010 i notificat a la Diputació de Barcelona el 7 de juny de 2010, el 
qual informa favorablement sobre la revisió d’ofici, per tal de declarar la nul·litat de ple 
dret del Decret de 2 de març de 2009, d’adjudicació definitiva a l’empresa GIT 
CONSULTORS SL i que conclou textualment: 
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“És procedent informar favorablement sobre la revisió d’ofici del Decret de 2 de 
març de 2009 d’adjudicació definitiva a «GIT Consultors, SL» d’un contracte de 
serveis amb la Diputació de Barcelona, amb les consideracions contingudes en el 
cos del Dictamen”. 

 
Vist l’informe de la Secretaria i de la Intervenció d’aquesta Corporació. 
 
Vist l’article 110 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
que manifesta que el Ple és l’òrgan competent per la declaració de nul·litat de ple dret i 
la revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària, aplicat analògicament als 
fets exposats, donada la gravetat de la declaració d’ofici de la nul·litat dels actes 
administratius, el diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revisar d’ofici i declarar la nul.litat de ple dret del Decret d’adjudicació 
definitiva de la contractació relativa a l’”Estudi sobre la integració de SISTEM amb 
altres sistemes d'informació”, aprovat per l’Il.lm Sr. Diputat adjunt de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns en data 2 de març de 2009, a favor de l’empresa GIT 
Consultors S.L, amb NIF XXX i domicili social al carrer XXX, núm. X – XXX XXX, per 
incórrer l’adjudicatària en la causa de prohibició de contractar i per tant de nul·litat de 
l’article 32 b) en relació amb l’article 49 d), ambdós de la LCSP, en no haver acreditat 
estar al corrent en les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Segon.- Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per l’empresa GIT CONSULTORS 
S.L. en la Tresoreria de la Diputació de Barcelona, mitjançant aval de l’entitat Colonya 
Caixa d’Estalvis de Pollença, assentament núm. 1000251732, de data 19 de novembre 
de 2008. 
 

Tercer.- Notificar aquests acords a l’empresa GIT Consultors S.L., a l’entitat Colonya 
Caixa d’Estalvis de Pollença i a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 

Respecte a aquest Dictamen, el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. 
Ciurana, manifestà que tot i que votarem favorablement en aquest punt, perquè 
entenem que revisar d’ofici i declarar la nul·litat de ple dret d’aquesta adjudicació és el 
que correspon, sí que voldríem cridar l’atenció sobre aquest procés que ens sembla un 
procés amb una tramitació administrativa bastant desastrosa.  
 
Això ja ha passat pel Ple i per tant no m’estendré una altra vegada en repetir-ho, però 
per situar-los molt ràpidament, és un contracte on es convida a tres empreses, una de 
Calella i dues de Palma de Mallorca, a participar per un seguit d’adequacions a 
l’Ajuntament de Santa Coloma, a través de la Diputació, que a mig procés l’Ajuntament 
de Santa Coloma comunica que no cal tirar-ho endavant, que ja no està interessat. 
Malgrat això, la Diputació tira endavant i adjudica de forma provisional i, després com 
a conseqüència d’això i suposo de la retirada de l’interès del servei promotor, el que es 
fa és buscar (i es troba) una escletxa en el sentit que l’empresa adjudicatària no havia 
aportat els certificats corresponents de la Seguretat Social en forma. Havia aportat 
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alguns de caducats i com a conseqüència aquí s’inicia el procés de declaració de 
nul·litat d’aquesta adjudicació.  
 
Estem d’acord lògicament que s’acabi declarant la nul·litat, però demanaríem per part 
de tots plegats un xic més de rigor i de diligència a l’hora de fer les coses. Jo crec que 
aquest és un expedient mal fet, mal tramitat, mal adjudicat i ara que ens obliga a 
prendre aquest acord de resolució i de declaració de nul·litat. 
 
Per contestar al Sr. Ciurana, sol·licità la paraula el President de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, Sr. Roig, que començà dient que no comparteixo, en el fons, les 
paraules del portaveu de Convergència en el sentit que diu perquè en el procés, i és 
evident que d’això hem parlat a altres plens, però en el procés que s’ha seguit en 
aquest contracte, aquesta revisió d’ofici neix a partir d’un error humà que es detecta en 
un moment determinat; i dic un error humà perquè si mirem la quantia, i això 
evidentment pot passar, la quantia d’expedients que en aquest moment es gestionen o 
que s’han gestionat, estem parlant de xifres que van entre els 25.000 i els 30.000 
expedients que es gestionen al llarg de l’any i, per tant, aquí és cert el que diu vostè, 
que en un moment determinat quan es fa l’adjudicació definitiva, es veu que hi han 
unes certificacions que estan caducades i és a partir d’aquest moment quan se’ls 
demana que les actualitzin, que les portin al dia i aquí comença el procediment. No 
hem d’oblidar, afegí el Sr. Roig, que tot aquest procés té un dictamen favorable de la 
Comissió Jurídica Assessora. Per tant, ens diu que és correcte el procediment, però 
també penso en el sentit de qui va instar o què ens va obligar o no, si l’informe d’un o 
de l’altre com vostè ens deia. Bé, jo penso que a la Diputació, una vegada feta 
l’adjudicació definitiva, no té sentit pensar que la raó de no formalitzar aquest contracte 
fos l’escrit del municipi en qüestió, en aquest cas Santa Coloma, ja que evidentment si 
hagués estat així no s’hagués fet l’adjudicació definitiva i s’hagués evitat el 
procediment de revisió d’ofici. Per tant, penso que el procés és perquè es detecta, 
però el més important de tota aquesta qüestió és que la pròpia Diputació és qui 
detecta l’error i, evidentment, qui inicia tot el procediment que ens porta avui en aquest 
Ple.  
Hi ha hagut algun error, però no cal fer-ho extensible al procediment, sobretot tenint en 
compte el volum d’expedients que es tramiten i la seriositat i el rigor que hi han en tots 
ells.  
 
I el Ple n’acordà l’aprovació, 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 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 

Tresoreria 
 

11.- Donar compte al Ple del Decret de la Presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 8 de juliol de 2010, pel qual es resol donar-
se per assabentats de la fusió de les entitats financeres Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i Caixa d’Estalvis de Manresa. 
 

“Vist l’escrit de l’entitat financera Caixa Catalunya, on comunica que en data 17 de 
maig d’enguany, les Assemblees de les entitats financeres Caixa Catalunya, Caixa 
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Tarragona i Caixa Manresa van aprovar, respectivament, la integració de les tres 
entitats en una sola, que tindrà personalitat jurídica, denominació i imatge noves i que 
la materialització legal de la fusió, es farà efectiva a partir del dia 1 de juliol d’enguany. 
 
Vist la còpia que s’adjunta en aquesta proposta de Decret, de l’escriptura de data 30 
de juny de 2010, amb número 1265, atorgada davant del notari Sr. J.M.Ll., de l’Il.lm. 
Col·legi de Catalunya i degudament inscrita en el Registre Mercantil, foli X, volum XXX, 
full XXX, inscripció 1ª, Barcelona, amb data 1 de juliol de 2010, atorgant l’elevació a 
escriptura pública la fusió de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caixa d’Estalvis de 
Tarragona i Caixa d’Estalvis de Manresa mitjançant la creació d’una nova Caixa, amb 
la denominació Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, amb identificació 
fiscal provisional (CIF.XXX). 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, manté oberts diversos comptes corrents amb dues 
d’aquestes entitats financeres, Caixa Catalunya i Caixa Manresa, per la qual cosa es 
fa necessari la regularització dels esmentats comptes, en els registres interns de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vist el punt 4.1.b.5) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de Diputació de Barcelona. dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010 de data 16.06.2010, i publicada al BOPB núm. 149 de 
data  23.06.2010. 
 
Per tot això, aquesta Tresoreria proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, previ informe de la Intervenció General, l’adopció de la 
següent 
 

RESOLUCIÓ  
 

Primer.- Donar-se per assabentats de la fusió, en data 17 de maig de 2010, de les 
entitats financeres, Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa, amb efectes 
des del dia 1 de juliol de 2010. 
 

Segon.- Donar-se per assabentats que la nova entitat passa a denominar-se, Caixa 
d’estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, amb una nova identificació fiscal 
(CIF.XXX), i domicili social a XXX, XXX XXX, i prendre en consideració a tots els 
efectes. 
 

Tercer.- Procedir a la modificació del nom i del CIF. XXX, de la nova entitat financera 
en els comptes corrents oberts a Caixa d’Estalvis de Catalunya  i Caixa d’Estalvis de 
Manresa. 
 

Quart.- Autoritzar a la Intervenció General i a la Tresoreria per fer tots el canvis 
necessaris en la comptabilitat i en altres registres que es derivin dels punts anteriors. 
 

Cinquè.- Comunicar la present resolució a l’entitat financera Caixa d’estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa. 
 

Sisè.- Donar compte al Ple per al seu coneixement.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
12.- Dictamen de data 28 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Argençola, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Argençola en data 28 d’abril de 2010 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. 
 
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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
d’Argençola, en data 28 d’abril de 2010, 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 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. 
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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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Argençola a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 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, 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 de recollida d’escombraries. Taxa de 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. 
 
VI – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra 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. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
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 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, 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. 
 
VIII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 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. 
 

IX – Taxa per llicències 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. 
 

X – Taxa per subministrament d’aigua 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon 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 16 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera 
d’Anoia, 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 Cabrera d’Anoia en data 26 d’abril de 2010 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. 
 
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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Cabrera d’Anoia, en data 26 d’abril de 2010, 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 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. 
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Segon.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 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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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. 
 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, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 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 – 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. 
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VII – Taxa de recollida d’escombraries 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Impost de construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Altres ingressos de Dret Públic tributaris 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: execucions subsidiàries i sancions 
diverses 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
14.- Dictamen de data 30 de juny que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 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 Cabrera de Mar en data 13 de maig de 2010 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. 
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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 Cabrera de 
Mar, en data 13 de maig de 2010 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: 
 
- Costes processals respecte de les quals l’Ajuntament de Cabrera de Mar en resulti 
creditor 
 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 la delegació acordada 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 
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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15.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de la 
Marca, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Castellví de la Marca en data 27 de maig de 2010 acordà 
l’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. 
 
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 l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Castellví de la Marca, en data 27 de maig de 2010 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: 
 
- Aprovació dels crèdits incobrables. 
 
2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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 
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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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Castellví de la Marca 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VI – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del municipi, un cop providenciat el constrenyiment per 
aquest Ajuntament. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 43

 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Taxa per ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per recollida d’escombraries. Taxa 
per llicència d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer. Taxa per prestació d’escola bressol. 
Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Taxa per 
ocupació terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Taxa per 
instal·lació de quioscos en la via pública. Taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals. Taxa per subministrament d’aigua, gas i electricitat. Taxa per clavegueram. 
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública. Taxa per prestació dels serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals. Taxa per prestació del serveis d’ajuda a domicili 
i altres serveis assistencials. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Sancions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – 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 per l’òrgan municipal 
competent. 
 
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
16.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola 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 Cerdanyola del Vallès en data 22 de juny de 2010 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. 
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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 Cerdanyola 
del Vallès, en data 22 de juny de 2010 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: 
 
- 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, 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. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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 en l’apartat anterior, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient. 
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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.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
17.- Dictamen de data 28 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llacuna, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de la Llacuna en data 29 de març de 2010 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 la Llacuna, 
en data 29 de març de 2010 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 de cementiri 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
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 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. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la 
Llacuna a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I – Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – 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. 
 
III – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
3.-  Acceptar l’especificació de les delegacions acordades per 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 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
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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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de la Llacuna a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 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 
clavegueram. Taxa subministrament d’aigua potable. Taxa instal·lació de portades, 
aparadors i vitrines. Taxa instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra 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 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. 
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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. 
 
VII – Taxa expedició documents administratius. Taxa prestació servei piscina 
municipal. Taxa serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i 
instal·lacions. Taxa per parades, barraques, espectacles en terrenys d’ús públic i 
indústries al carrer i ambulants. Taxa serveis d’escorxador, mercats i transport de carn. 
Taxa urbanístiques. Taxa servei d’escola bressol. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – 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. 
 
IX – 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. 
 
X – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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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  - Taxa cementiri 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries, concessions 
administratives i sancions diverses 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
18.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar 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, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  
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“El Ple de l’Ajuntament de Martorelles en data 31 de maig de 2010 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 31 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Altres taxes per prestacions de serveis o per ocupacions del domini públic, Taxa 
per expedició de documents administratius, 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 públic o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública, Taxa sobre llicències urbanístiques, Taxa pel 
subministrament d’aigua, Taxa pel servei de clavegueram, 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. 
 
II – Ingressos derivats d’actuacions urbanístiques 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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III – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària, repercussions de costos, 
responsabilitat de danys, costes judicials derivades de procediments contenciós-
administratius i sancions administratives. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament 
pugui liquidar. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2 – Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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’especifiquen: 
 
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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 en els apartats anteriors, 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 juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orpí, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Orpí en data 22 de març de 2010 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la 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’Orpí, en data 22 de març de 2010, 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 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Orpí a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els 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 recollida d’escombraries domiciliàries i comercials. Taxa pel servei de 
clavegueram. Taxa pel subministrament d’aigua. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra 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 i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Taxa cementiri municipal 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

VIII – 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa prestació serveis d’intervenció integral de 
l’administració en activitats i instal·lacions. Taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada 
de la via pública 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Altres ingressos no tributaris:  concessions administratives, execucions 
subsidiàries i sancions diverses 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
20.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Órrius, 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 d’Òrrius en data 27 de maig de 2010 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. 
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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 d’Òrrius, en 
data 27 de maig de 2010 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 
 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. 
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 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – 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. 
 
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. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VI – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per la prestació servei clavegueram. 
Taxa  per entrades de vehicles/guals. Taxa per servei de bústies. Taxa per la prestació 
del servei de conservació del 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 – 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. 
 

2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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 en l’apartat anterior, 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 d’Òrrius  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. 
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21.- Dictamen de data 16 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Papiol, 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 del Papiol en data 25 de març de 2010 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 del Papiol, en data 
25 de març de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de  
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme. 

- Taxa sobre concessió de plaques, tablilles, patents i altres distintius anàlogues. 
- 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 l’obertura de rases, en terrenys d’ús públic, i qualsevol remoguda en la 
via pública del paviment de les voreres. 

- Taxa per la prestació de serveis municipals. 
- Taxa per expedició de documents administratius. 
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de la 

construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
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- Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària. 
- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius. 
- Altres ingressos de dret públic tributaris i no tributaris. 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució de 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 per Ple de l’Ajuntament 
de data 25 de març de 2010 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. 
 
22.- Dictamen de data 28 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, 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 Pobla de Claramunt en data 6 de maig de 2010 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
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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 la Pobla de Claramunt, en data 6 de maig de 2010, 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 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 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. 
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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. 
 
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. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els 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. 
 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. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Taxa de clavegueram 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 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 l’entrada de vehicles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Taxa per expedició llicències urbanístiques. Taxa per la prestació del servei 
d’intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions. Taxa per 
llicència d’obertura d’establiment. Taxa per la llicència de primera ocupació. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i volada de la via pública. Taxa per l’obertura 
de sondatge o rases en terrenys d’ús públic i remoguda del paviment en la via pública. 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials, tanques, 
bastides i altres instal·lacions. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública. Taxa per la utilització de instal·lacions municipals. Taxa 
per la prestació de serveis de llar d’infants municipal. Taxa per la llicència d’autotaxis i 
altres vehicles de lloguer. Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament. Taxa per la 
prestació de serveis i la realització d’activitats d’interès general. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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XVI – Altres ingressos de dret públic no tributaris: execucions subsidiàries, 
concessions administratives i sancions diverses 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
23.- Dictamen de data 16 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Polinyà, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Polinyà en data 26 de maig de 2010 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 Polinyà, en 
data 26 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
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I – Taxa per recollida d’animals domèstics de companyia 
 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 – Execucions subsidiàries 
 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 derivades de procediments contenciós-administratius 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
IV – Ingressos de dret públic procedents de l’activitat urbanística següents: substitució 
dinerària de l’aprofitament urbanístic, dret de superfície, quotes urbanístiques, quotes 
urbanístiques girades per Entitats Urbanístiques col·laboradores, execucions 
subsidiàries obres d’urbanització i reparació, sancions urbanístiques. 
 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 per Ple de l’Ajuntament de 
data 26 de maig de 2010 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. 
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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.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
24.- Dictamen de data 29 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de Rei, 
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 Prats de Rei en data 15 de març de 2010 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. 
 
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 l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
dels Prats de Rei, en data 15 de març de 2010, 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 
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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 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament dels Prats de Rei a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Notificació de les liquidacions. 
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 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. 
 
IV - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses 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. 
 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. 
 
V – 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. 
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VI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxes per llicències urbanístiques: cèdules, informes i certificats urbanístics; 
llicències d’obres; llicències de primera ocupació, llicències de segregació 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Taxa per prestació servei de llar d’infants. Taxa per expedició de document 
administratius. Taxa pel servei de clavegueram. Taxa per les entrades de vehicles i 
reserves de la via pública. Taxa per la recollida d’escombraries domiciliàries i 
comercials. Taxa pel subministrament d’aigua. Taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de 
l’administració en les activitats i instal·lacions 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

X – Quotes urbanístiques 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries, concessions 
administratives, sancions diverses 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
25.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca 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 la Roca del Vallès en data 20 de maig de 2010 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la 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 la Roca del 
Vallès, en data 20 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 
exigir 
 Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament a favor de 
la Diputació de Barcelona que a continuació s’ indica: 
 
- Altres ingressos: sancions diverses imposades per l’Ajuntament en aplicació de la 
normativa local, abasta a les multes coercitives imposades per l’Ajuntament. 
 
3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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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26.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubió, 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 Rubió en data 4 de maig de 2010 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 l’especificació de la delegació acordada 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 
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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Rubió a favor de la Diputació de 
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Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 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. 
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 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 recàrrec d’extemporaneïtat. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

practica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altres actes necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Taxa de recollida d’escombraries domiciliaries, comercial i industrials. Taxa 
cementiri municipal. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX – Taxa per subministrament d’aigua potable domiciliària. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per llicències d’intervenció integral 
d’activitats. Taxa per llicència de primera ocupació. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – Altres ingressos tributaris 
 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. 
 
XIII – Taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada 
 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. 
 
XIV – Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries i sancions diverses 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon 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 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
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“El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès en data 6 de maig de 2010 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 Sant Agustí de Lluçanès, en data 6 de maig de 2010, 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 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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28.- Dictamen de data 16 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 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 Sant Pere de Riudebitlles en data 14 d’abril de 2010 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 Sant Pere 
de Riudebitlles, en data 14 d’abril de 2010 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. 
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 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. 
 
IV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada 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 
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. 
 
3.- ACCEPTAR la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant acord plenari de data 14 d’abril de 2010 i acords plenaris de 
dates anteriors que, a aquests efectes s’hauran d’entendre modificats, de les funcions 
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals en el sentir que 
s’especifica seguidament: 
 
1 - En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la seva gestió, 
l’abast d’aquesta delegació s’haurà d’entendre efectuada també a la concessió i 
denegació d’exempcions i bonificacions. 
 
2 - En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació 
en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la 
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb 
la notificació del corresponent títol executius 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 l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles a favor 
de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Quotes d’urbanització 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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 l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues, taxa per llicència urbanística, taxa per la llicència d’auto-taxi i altres 
vehicles de lloguer, taxa per prestació de serveis en cementiris locals, taxa per 
subministrament d’aigua, taxa de clavegueram, taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, taxa per la 
prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials, taxa per la 
prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions i preu públic per la prestació de servei d’aparcament 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Sancions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII – 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. 
 
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
29.- Dictamen de data 16 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació 
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, virtut del qual delega en 
la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades 
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de 
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis. 
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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 Sant Vicenç 
dels Horts en data 14 de maig d 2010, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
 

a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- FACULTAR el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, com a conseqüència 
de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que es preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
30.- Dictamen de data 29 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació 
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Sitges, virtut del qual delega en la Diputació de 
Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades per accions o 
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de 
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis. 
 
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 Sitges en data 
31 de maig de 2001, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb 
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l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació: 
 

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

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

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

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

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- FACULTAR el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sitges que, com a conseqüència de 
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que es preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
31.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, 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 Torrelles de Foix en data 18 de maig de 2010 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. 
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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 Torrelles de 
Foix, en data 18 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

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



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 93

II – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del municipi, un cop providenciat el constrenyiment 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
III – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
IV – Sancions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
V – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
VI – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 94

2.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada 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’especifiquen: 
 
- Aprovació dels crèdits incobrables 
 
3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada 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 
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. 
 
4.- Restar assabentat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix 
de data 18 de maig de 2010 en relació a avocar la recaptació voluntària dels tributs i 
altres ingressos de dret públic que a continuació es relacionen i acceptar la modificació 
de l’abast de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació d’aquests tributs i altres ingressos de dret públic que quedaria com 
a continuació s’especifica: 
 
- Contribucions especials. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa. Taxa per Llicències urbanístiques. Taxa per la prestació 
dels serveis d’ensenyament especials en establiments municipals. Taxa per prestació 
d’escola bressol (guarderia municipal). 
 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
5.-  Restar assabentat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix 
de data 18 de maig de 2010 en relació a avocar la recaptació de les taxes següents: 
 
- Ocupació de terrenys de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. Llicència d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer. Taxa per instal·lació de 
quioscos en la via pública. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per subministrament d’aigua, gas i 
electricitat. Taxa per clavegueram. Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
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estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Taxa per prestació del 
servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencial. 
 
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 Torrelles de Foix 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 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. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – 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 i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – 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. 
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 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
VII -  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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
VIII – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals. 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa. Taxa per Llicències urbanístiques. Taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyament especials en establiments municipals. Taxa per prestació d’escola 
bressol (guarderia municipal). 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X - 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. 
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 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 
determinar els deutes tributaris. 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del municipi, un cop providenciat el constrenyiment 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
XII – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

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

 
XIV – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 
XV – 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 
XVI – 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. 
 
32.- Dictamen de data 28 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Ullastrell, 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 d’Ullastrell en data 31 de maig de 2010 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 100

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’Ullastrell, en data 31 de maig de 2010, 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 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. 
 

33.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’EMD de Valldoreix, 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 la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en 
data 27 de maig de 2010 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. 
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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 la delegació acordada pel Ple de la Junta de Veïns de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix en data 27 de maig de 2010 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 i contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’EMD de Valldoreix i dels documents 

cobratoris. 
 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 quan siguin 

conseqüència d’actes recaptatoris. 
 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. 
 

34.- Dictamen de data 30 de juny de 2010 que proposa aprovar l’acceptació de 
l’especificació i la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova de Sau, 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 Vilanova de Sau en data 10 de maig de 2010 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, 
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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 Vilanova de Sau, en data 10 de maig de 2010, 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 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. 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

35.- Dictamen de data 1 de juliol de 2010 que proposa l’aprovació del les 
renúncies, reduccions i reconeixement de deutes derivats dels ajuts atorgats del 
programa complementari “suficiència alimentària en el període 0-3 anys a les 
escoles bressol municipals 2009” en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. 
 

“El Ple d’aquesta Corporació, reunit en sessió ordinària en data 30 d’abril de 2009, 
aprovà el Programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les 
escoles bressol municipals 2009” en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i del 
règim de concertació d’aquest programa. 
 

D’acord amb l’article 10 del Règim de concertació del Programa complementari 
“Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals 2009”, 
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s’estableix que un cop acceptats expressament els ajuts d’acord l’establert en la 
present regulació, es realitzaran pagaments anticipats, de la forma següent: 
 

a) un únic pagament anticipat del 100% de l’import concedit als municipis de 
menys de 20.000 habitants. 

b) un primer pagament del 60% de l’import concedit als municipis de més de 
20.000 habitants i fins a 300.000 habitants. Una vegada justificat la totalitat de 
l’ajut, s’efectuarà el pagament del 40% restant. 

 

Així mateix, el Ple d’aquesta Corporació, reunit en sessió ordinària de data 1 d’octubre 
de 2009, aprovà el Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la renúncia dels 
municipis i l’aprovació de la 2a fase del repartiment del compte sobrant del citat 
Programa complementari. 
 

Alguns ajuntaments i ens locals beneficiaris d’ajuts han fet arribar a la Diputació la 
seva renúncia als mateixos, o han justificat despeses per imports inferiors a l’atorgat 
de les actuacions objecte d’ajut. 
 

Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències. 
 

Vista la Refosa número 1/2010 (BOPB núm. 149, de 23/06/2010), epígraf 5.1.c), que 
disposa que la Presidència de la Diputació es reserva elevar al Ple de la Corporació la 
creació de programes complementaris, així com crear instruments i espais de 
concertació específics, per tal d’ajustar-se a les necessitats dels ens locals de la 
província, segons disposa la clàusula 7.2 del Protocol.  
 

Per extensió de la competència, aprovar les baixes i reduccions de crèdit dels ajuts del 
programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles 
bressol municipals 2009”, en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del 
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple 
en data 30 d’abril de 2009. 
 

En conseqüència, el president de la Diputació eleva i proposa al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Educació, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar la renúncia a l’ajut del programa complementari “Suficiència 
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressols municipals” corresponent a l’any 
2009, en l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, dels ajuntaments segons consta detallat a 
l’Annex d’aquest Dictamen.  
 
Segon.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a “l’annex 1” que s’acompanya al  
present dictamen, per menor l’import justificat. 
 
Tercer.-  Reconèixer el dret a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties que han 
de retornar els ens locals determinats a l’annex 1, com a conseqüència de no haver 
justificat l’import avançat per aquest Corporació. Imputar aquest reconeixement de dret a 
l’aplicació pressupostària I/81100/323AO/38900 del pressupost de l’any 2010. 
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Quart.- Rescabalar mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a l’acord 
tercer, si s’escau. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució als ens locals afectats.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Oberta la part de seguiment i control de la gestió Corporativa, la Presidència 
anuncià que la Junta de Portaveus de la Diputació, en relació a l’aprovació del Decret 
Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a reduir el dèficit públic, 
acordà donar compte al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Acord de la Junta de Portaveus de data 19 de juliol de 2010, en relació a 
l’aprovació del Reial Decret-Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per reduir el dèficit públic. 
 

“En el marc dels compromisos assumits pel nostre país davant la Unió Europea, el 
passat 20 de maig, es va aprovar el Reial Decret-llei 8/2010, pel qual s'adopten 
mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic. 
 
Més enllà de les mesures concretes recollides en l'esmentat Reial Decret-Llei, aquest 
suposa una crida al compromís dels diferents nivells territorials de l'Administració a la 
consecució d'un objectiu que ha de ser compartit per totes elles. Aquesta crida ha 
estat plenament assumida pels Ajuntaments, Diputacions, Consells i Cabildos Insulars, 
que a través de la seva participació en la Comissió Nacional de l'Administració Local 
han fet seu l'objectiu d'estabilitat per a 2010, així com l'estimació de dèficit per al 
conjunt de les corporacions locals als pròxims exercicis. 
 
Tanmateix, la responsabilitat que s'exigeix a les Entitats Locals i que lleialment 
aquestes assumeixen, no pot suposar, en cap cas la vulneració de l'autonomia local, 
garantida per la nostra Carta Magna, ni pot suposar una restricció a l'actuació 
d’aquestes proporcionalment gaire superior a l'assumida per l'Estat i per les 
Comunitats Autònomes. 
 
Les Administracions Locals hauran d’afrontar l’exercici 2011 en circumstàncies molt 
desfavorables des del punt de vista econòmic, com són: 
 Una congelació dels ingressos propis. 
 Una previsible congelació de les aportacions de l'Estat via lliuraments a compte. 
 La devolució de liquidacions d'exercicis anteriors de la liquidació de les aportacions 

de l’Estat. 
 La impossibilitat d'acudir a l'endeutament a llarg termini a l'exercici 2011 (art. 14.2 

RDL 8/2010). 
 L'obligatorietat de cancel·lar les operacions de tresoreria a 31 de desembre de 

cada any (art.14.3 RDL 8/2010). 
 L'obligatorietat d'amortitzar anticipadament l’endeutament amb l’import de l'estalvi 

produït en les despeses de personal conseqüència de l'aplicació del RDL 8/2010 
(en cas de disposar de Romanent Líquid de Tresoreria positiu) en els anys 2010 i 
2011. 
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Tot això configura una situació molt complicada per a les Hisendes Locals, sense que 
se'ls ofereixi una alternativa que, ajustant en tot cas la seva actuació als principis fixats 
pel Govern de l'Estat, impedeixi la greu alteració del funcionament de les entitats 
locals, la paralització de gran part de les obres públiques locals, l'increment dels 
terminis de pagament a proveïdors i, el que serà pitjor, una reducció significativa de la 
qualitat i quantitat dels serveis públics locals que reben els ciutadans. 
 
Així mateix, s'ha de tenir en compte que, donat l'escàs pes del deute municipal en el 
conjunt del deute de l'Administració pública espanyola, el 6,1% al final de 2009, la 
variació d’aquest (tant si s'incrementa com si es redueix) resulta molt poc rellevant, 
sobretot si tenim en compte els increments de deute previstos per l'Administració 
General de l'Estat per a 2011. En síntesi, des d'un punt de vista pràctic la reducció de 
l'estoc de deute que es derivaria de l'esmentada prohibició, seria pràcticament 
irrellevant. 
 
Al contrari, l'aplicació de la prohibició en els seus termes actuals afectaria només a les 
noves inversions projectades per al futur, sinó també a totes aquelles que actualment 
es troben en execució, de manera que es generarien importantíssims costos 
addicionals derivats tant de l'obligació d'indemnitzar els contractistes com del 
deteriorament físic que sofririen les obres en curs durant el temps de la seva 
interrupció. 
 
Així mateix l’obligació de la cancel·lació de les operacions de tresoreria a 31 de 
desembre de cada any, sense que s’abordi les causes reals d’aquestes, provocarà que 
els terminis de pagament als proveïdors de les entitats locals s’incrementin, al contrari 
de les previsions de la Llei de Morositat recentment aprovada . 
 
La Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, proposa donar compte al Ple  
dels següents  
 

ACORDS: 
 

Primer.- Instar el Govern d'Espanya a què modifiqui la redacció de l'article 14 del Reial 
Decret Llei 8/2010, suprimint la prohibició genèrica d'endeutament de les Entitats 
Locals per a l'exercici 2011, l’obligatorietat de les cancel·lacions de les operacions de 
tresoreria a 31 de desembre de cada any i l’obligatorietat de destinar els recursos 
derivats de l’aplicació del RDL 8/2010 a disminuir el nivell d’endeutament a llarga 
termini sempre que es disposi de Romanent Líquid de Tresoreria positiu, al mateix 
temps que es fixen els aspectes següents: 
 

a) Les Entitats Locals es comprometen a coadjuvar a la reducció del dèficit públic 
i al control del creixement del deute públic, i per això assumeixen la necessitat 
de reduir el deute local, segons el volum de deute de cada un d'ells en el 
moment actual. Per això es proposa que el nou redactat, de l’article 14.2, tingui 
en compte l'estoc de deute de cada entitat a 31 de desembre de 2010, limitant 
el nivell de deute a concertar per cada entitat local a un 90% de les 
amortitzacions previstes en el 2011 . 

 
b) Es proposa deixar sense efectes l’article 14.3 del RDL 8/2010 fins a l’exercici 

2012, a la vegada que es proposa establir les mesures que permetin convertir 
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el romanents líquids de tresoreria negatius de les entitats locals en operacions 
a llarg termini, tal com preveia el RDL 5/2009. 

 
c) Es proposa suprimir apartat b) de l’article 14.1 del RDL 8/2010 

 

Segon.- Instar el Govern d’Espanya a establir en 120 mensualitats el període per 
reemborsar els saldos deutors de la participació en els Tributs de l’Estat de les 
Administracions locals corresponents als anys 2008 i 2009 i en el cas que es 
produeixin els de 2010; i a destinar les futures liquidacions positives a compensar 
directament els deutes de 2008 i 2009.  
 
Tercer.- Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que 
permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que presten els ajuntaments en 
benefici dels ciutadans. Sol·licitar la continuïtat de mesures extraordinàries de suport a 
les hisendes locals incloent als Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, 
dotacions econòmiques per finançar la prestació d’actuacions d’interès social, en la 
línia ja establerta del Fons Estatal de Sostenibilitat Local en matèria de serveis socials, 
de promoció de l’ocupació i d’educació. 
 
Quart.- Constatar la urgència de posar en marxa la línia de Crèdit ICO directa, en 
condicions preferents, dirigida a les Entitats Locals per facilitar el pagament  de deutes 
impagats a empreses i autònoms amb anterioritat a 30 d’abril de 2010, tal com van 
aprovar les Corts Generals.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord per tal que en tinguin coneixement el Govern de 
l’Estat, tots els ajuntaments de la província de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
la Mesa i tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies.” 
 
I el Ple en restà assabentat 
 
Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació, compresos entre el número 6297/10 fins al 7259/10. Al propi temps es 
dona compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions 
ordinàries dels dies 10 de juny i 1 de juliol de 2010. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President desitjà unes bones 
vacances als diputats i demés assistents i aixecà la sessió essent les 12 hores i 30 
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 539592 al 539644. 
 
Barcelona, 4 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
LA SECRETÀRIA GENERAL 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 


