Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2010
A la ciutat de Barcelona, el dia 28 d’octubre de 2010, a les 12 hores i 10 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 vicepresident primer ’Im. Sr.
Josep Mayoral Antigas, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, de la vicepresidenta 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, Jesús María Canga Castaño, Antonio
Carmona López, Jordi William Carnes Ayats, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil
Arnabat, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez
Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero,
Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García Lores, Carme
García Suárez, 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, 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.
Van excusar la seva assistència els diputats següents: el vicepresident tercer Mateu
Chalmeta Torredemer, Manuel Bustos Garrido, Amparo Piqueras Manzano i Jordi
Cornet Serra.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de
setembre de 2010.
2.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per a
l’ampliació de la Fira de Barcelona.

1

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

3.- Dictamen que proposa designar els nous representants de la Diputació de
Barcelona en l’Assemblea General de la nova Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa, amb motiu de la fusió de les tres entitats, i l’aprovació dels nous
Estatuts.
4.- Dictamen que proposa deixar constància a tots els efectes que la Diputació de
Barcelona ha quedat desvinculada de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, atesa
la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat i salut
pública, sobre l’organització, el funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el control
de centres, serveis i establiments sanitaris, entre ells, l’Hospital Clínic esmentat,
d’acord amb allò que disposa l’article 162.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aprovat per Llei Orgànica 6/2006, i la resta de normes legals i reglamentàries
d’aplicació.
5.- Dictamen que proposa aprovar l’Acord sobre modificació parcial de la plantilla i de
la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre.
6.- 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 setembre de
2010.
7.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus
públics que regiran per a l’exercici de 2011 i següents.
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 aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici
2011 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial
risc d’exclusió social.
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’Alella, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament del Bruc, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Cabrils, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals .
13.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Calaf, 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 l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Capellades, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
16.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu, 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 l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Castellolí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
18.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Copons, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
19.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
20.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Jorba, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
21.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de la Llagosta, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
22.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
23.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada per la Comissió
Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
24.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, a favor de la Diputació de Barcelona de
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les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals .
25.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d’Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
26.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d’Olvan, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
27.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
28.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Prats 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 .
29.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
30.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
31.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
32.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Sadurní 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.
33.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
34.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès, 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.

4

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

35.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Torrelavit a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
36.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vallromanes 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.
37.- Dictamen que proposa aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, de transferència de titularitat de determinades carreteres de la xarxa local i de
finançament d’actuacions.
38.- Dictamen que proposa aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, d’impuls de millora del viari local.
39.- Dictamen que proposa aprovar la 2ª Fase Programa complementari “Suficiència
alimentària en període 0-3 a les escoles bressol municipals”, en el marc de l’àmbit de
suport de serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 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 30
de setembre de 2010.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 30 de setembre de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2010 que proposa aprovar el Conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana

5

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per a l’ampliació de la Fira de
Barcelona.
“I. ANTECEDENTS
La Fira de Barcelona és una potent plataforma d’activitat i promoció econòmica al
servei de les empreses i la seva projecció internacional, generadora de riquesa per a
Barcelona, Catalunya i Espanya. Organitza anualment diferents salons i congressos
temàtics on es reuneixen les empreses més importants de diferents sectors econòmics
per a exposar les seves novetats, intercanviar experiències i promoure negocis.
La decisió estratègica del que va ser el nou emplaçament i el posterior
desenvolupament del projecte Fira 2000 ha suposat una reactivació fonamental de
l'economia a nivell territorial, creant sinergies i impulsant nous i ambiciosos projectes
en aquesta àrea urbana.
Mitjançant escriptura de data 24 de febrer de 1993 autoritzada pel notari de Barcelona
Sr. J.B.C., es va constituir la Societat Fira 2000, SA, domiciliada en l’Hospitalet de
Llobregat, carrer Dolors Aleu, núm. 19-21, 3º-2ª, Edifici I, amb la finalitat de gestionar
l’ampliació del recinte firal que inclou la gestió urbanística integral i totes les
operacions materials, econòmiques i jurídiques necessàries per aconseguir
l’esmentada finalitat.
En data 6 de juny de 2002, el Consell General de Fira Internacional de Barcelona
aprovà la proposta d’ampliació del recinte firal Gran Via (M2). Per la seva part, el
Consell d’Administració de la Societat FIRA 2000, S.A., en sessió de 17 de juny de
2002, aprovà la mateixa proposta d’ampliació del recinte firal.
En execució dels acords esmentats, el dia 14 de febrer de 2003, es va formalitzar un
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, que tenia per objectiu establir el Pla de Finançament de les obres
d’ampliació del recinte firal Gran Via a càrrec de les institucions signants.
Aquests aspectes són objectiu també de la Diputació de Barcelona, atès l’impacte
econòmic tan important que la Fira suposa en el territori de la província, que, d’entre
altres objectius converteix la ciutat de Barcelona en un dels principals motors de
l’economia catalana i converteix la ciutat en un atractiu per a la generació d’activitat
econòmica, oferint un entorn favorable per al desenvolupament de nous projectes
empresarials.
En data 11 de juliol de 2005 el Consell d’Administració de la Fira va aprovar l’acord
d’executar totalment el projecte d’ampliació del recinte de Gran Via, amb la inversió
complementària que es requeria i que ascendia a 323 milions d’euros, d’acord amb el
que contemplava el Pla Estratègic de Fira de Barcelona.
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A conseqüència de l’esmentat acord, la Diputació de Barcelona s’afegí activament a la
consecució d’aquesta fita i en sessió plenària de data 29 de juny de 2006 va aprovar
un conveni amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
per al finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona. Aquest conveni es va
formalitzar el 21 de juliol de 2006.
En el pacte tercer apartat c) de dit conveni s’estableix el calendari de la subscripció i
desemborsament de l’ampliació de capital pactat per part de la Diputació de Barcelona
que té lloc durant els anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. L’aportació de capital es va
establir en un import de 7.000.000 d’euros per a l’any 2006 i la quantitat fixa de
2.168.324,- euros pels anys 2007, 2008, 2009 i 2010, adquirint així la posició
d’accionista amb dret de representació en els òrgans de la Societat.
En execució de l’esmentat acord, la Diputació de Barcelona va acordar satisfer les
quantitats pactades destinant les diverses quantitats corresponents als exercicis 2006,
2007, 2008, 2009 i 2010 a la subscripció d’accions de Fira 2000, SA finalitzant la
vigència del Conveni amb la darrera adquisició d’accions aprovada per Decret del
President de la Diputació de Barcelona de data 12 de juliol de 2010.
De resultes d’aquestes subscripció d’accions, en l’actualitat, la Diputació de Barcelona
ha adquirit 26.075 accions de Fira 2000, SA, ordinàries, nominatives de 601,01 euros
de valor nominal, íntegrament subscrites i desemborsades, que representen un total
del 5,93% del total d’accions de la Societat.
II. PROPOSTA DE NOU CONVENI
En el pacte cinquè del conveni de 21 de juliol de 2006, entre la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, s’establia que les
entitats signants s’obligaven a executar el Projecte d’ampliació del recinte firal de Gran
Via de forma complerta i per això es comprometien a signar un nou conveni l’any 2010
que contemplés les aportacions necessàries i previstes a l’Annex nr. 2 del dit conveni, i
d’acord amb el Pla Financer. Així en la seva clàusula cinquena s’establia:
“Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni es
comprometen i obliguen a executar el Projecte d’ampliació del recinte firal de
Gran Via de forma complerta i en els termes previstos, d’acord amb l’Annex nº
1. A aquests efectes, les parts es comprometen a signar un nou conveni a l’any
2010 que contempli les aportacions necessàries i previstes a l’Annex nr. 2, i
d’acord amb el Pla Financer.”
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, o el Consell de Vegueria que la
substitueixi, manté la seva voluntat i el seu interès en col·laborar de manera activa a la
consecució d’aquesta fita aportant finançament i participant als òrgans decisoris
corresponents, i per tant considera adient renovar els compromisos del conveni de
l’any 2006 amb la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
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Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospital de Llobregat i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
En aquest nou conveni la voluntat de les parts és acordar subscriure i desemborsar les
successives ampliacions de capital de FIRA 2000, S.A. per part les diferents
institucions signants durant els posteriors exercicis i fins el 2016.
El conveni inclou els antecedents i els pactes que s’indiquen a la part dispositiva d’aquest
Dictamen, així com l’annex que s’esmenta, el contingut dels quals, de forma resumida, és
el següent :
Primer- Objecte i calendari de finançament
Segon- Compromís de futur per dur a terme el Pla financer de FIRA 2000 S.A.
Tercer- Manteniment de la vigència del conveni de 21 de juliol de 2006
Quart- Vigència i eficàcia del nou conveni
Annex I- Pla Financer de FIRA 2000, SA
La proposta de Conveni recull, en el pacte segon, els compromisos econòmics de
cadascuna de les entitats participants d’acord amb el Pla Financer establert que, en el
cas de la Diputació de Barcelona, es tracta d’un compromís d’aportació futura, és a dir,
d’execució prevista per als exercicis 2015 i 2016, condicionat a l’efectiva aprovació
pressupostària corresponent.
En data 28 de setembre de 2010, el Consell d’Administració de Fira 2000, SA va donar
compte del referit conveni de col·laboració fent constar la seva satisfacció pel compliment
dels compromisos assolits en el seu dia per part de les Administracions.
III. NORMATIVA APLICABLE
És competència de la Diputació, o del Consell de Vegueria que la substitueixi, en virtut
del que preveuen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, el foment i l’administració dels interessos peculiars de la
província, i en concret, dels municipis de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat i, de
forma mediata, els que integren la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, entre els quals cal considerar el patrocini d’una institució que es considera
d’interès general i, en aquest sentit, és voluntat política dels òrgans de govern de la
Corporació donar-hi suport. Així mateix la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de Vegueries, en el
seu article 22.1 e) assenyala com a competències del Consell de Vegueries, el foment
dels interessos propis de la vegueria.
Així mateix, l’article 84.1 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix el nucli de competències pròpies que han
de ser exercides pels ens i governs locals amb plena autonomia té, d’entre altres, la
promoció de tot tipus d’activitats econòmiques.
D’altra banda, cal destacar que el conveni és l’instrument per a regular les relacions
interadministratives de caràcter voluntari i base negocial d’acord amb els articles 303 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

8

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Altrament i quant a la competència plenària, aquesta deriva de la naturalesa dels
compromisos econòmics que s’adopten en el Conveni; això de conformitat amb que
estableix la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic (LCSP), per bé que l’adquisició de les corresponents
accions durant els exercicis 2015 i 2016 s’emmarca dins de l’adquisició de drets
subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor és superior a 3 milions d’euros, com
és aquest cas.
Finalment, val a dir que s’ha elaborat la corresponent memòria justificativa de la
Presidència.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva el Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure amb la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, relatiu al finançament de
l’ampliació de la Fira de Barcelona, amb una inversió total de 10.031.457,91 Euros
(deu milions trenta-un mil quatre-cents cinquanta-set euros amb noranta-un cèntims),
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA,
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE
L’AMPLIACIÓ DE LA FIRA DE BARCELONA
A la ciutat de Barcelona, a ..... de
REUNITS
La Generalitat de Catalunya, representada per l’Honorable Sr. Antoni Castells i
Oliveres, amb DNI XXX
La Diputació de Barcelona, representada per l’Excel·lentíssim Antoni Fogué Moya,
amb DNI ..............., assistit per la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General
d’aquesta Corporació, en l'exercici de les funcions d'assessorament i de fedatària que li
atribueix la legislació vigent.
La Mancomunitat de Municipis de l’Area Metropolitana de Barcelona, en endavant la
Mancomunitat, representada per l'Il·lustríssim Sr. ........................., amb DNI ...............
assistit pel senyor Sebastià Grau Àvila, Secretari General, en l'exercici de les funcions
d'assessor i fedatari que li atribueix la legislació vigent.
L’Ajuntament de Barcelona, representat per l'Excel·lentíssim Sr. Jordi Hereu i Boher,
amb DNI XXX, assistit pel senyor Jordi Cases i Pallarés, Secretari General de la
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Corporació municipal, en l'exercici de les funcions d'assessorament i de fedatari que li
atribueix la legislació vigent.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, representada per l'Il·lustríssima Sra. Núria
Marín i Martínez , amb DNI ............................
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en endavant la
Cambra, representada per l'Excel·lentíssim Sr. Miquel Valls i Maseda, amb DNI XXX.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i
MANIFESTEN
I) Que el dia 21 de juliol de 2006 es va signar un Conveni en virtut del qual, entre
d’altres acords, les Institucions signants es van comprometre a executar el Projecte
d’ampliació del recinte firal de Gran Via aprovat, així com fer les aportacions
necessàries corresponents.
II) Que amb el Conveni assenyalat es va adjuntar el Pla Financer de FIRA 2000, S.A.
que recollia la viabilitat de l’execució del Projecte i de la pròpia Societat pública.
Que, per un conjunt de factors i, singularment, per causa de la gestió realitzada i de
com s’han executat les obres més importants del Projecte, el Pla Financer de FIRA
2000, S.A. ha millorat substancialment respecte de les previsions inicialment
establertes.
III) Que, en el Pacte Cinquè del referit Conveni, es va acordar que l’any 2010 es signaria
un nou Conveni per tal de fixar el calendari i distribució entre accionistes de les noves
aportacions pel període 2011-2016 necessàries per executar el projecte d’inversió del
recinte firal de Gran Via.
IV) Que, en conseqüència, i en compliment d’allò establert en el Conveni de 21 de juliol
de 2006, es formalitza el present Conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer.- Les Administracions Públiques que signen aquest Conveni acorden subscriure i
desemborsar les successives ampliacions de capital de FIRA 2000, S.A. següents:
a)

La Generalitat de Catalunya subscriurà i desemborsarà 58.443.414,42 Euros en
les ampliacions de capitals que s’acordaran, de conformitat amb el següent
calendari:





b)

9.999.604,38 Euros l'any 2013
16.147.936,68 Euros l'any 2014
16.147.936,68 Euros l'any 2015
16.147.936,68 Euros l'any 2016

L’Ajuntament de Barcelona subscriurà i desemborsarà 31.463.474,51 Euros en
les ampliacions de capital que s’acordaran, de conformitat amb el següent
calendari:



1.999.560,27 Euros l’any 2011
2.999.640,91 Euros l’any 2012
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c)

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat subscriurà i desemborsarà
10.029.654,88 Euros en les ampliacions
de capital que s'acordaran, de
conformitat amb el següent calendari:



d)

5.014.827,44 Euros l’any 2015
5.014.827,44 Euros l’any 2016

La Mancomunitat de Municipis de l’àrea Metropolitana de Barcelona, sense
perjudici de la quantitat pendent d’aportació establerta en el Conveni de 21 de
juliol de 2006 que es realitzarà en el moment fixat en el mateix, subscriurà i
desemborsarà 10.031.457,91 euros en les ampliacions de capital que s’acordaran,
de conformitat amb el següent calendari:






e)

2.999.640,91 Euros l'any 2013
7.821.544,14 Euros l'any 2014
7.821.544,14 Euros l'any 2015
7.821.544,14 Euros l'any 2016

2.005.570,37 Euros l’any 2012
2.005.570,37 Euros l’any 2013
2.005.570,37 Euros l’any 2014
2.005.570,37 Euros l’any 2015
2.009.176,43 Euros l’any 2016

La Diputació de Barcelona, o en el seu cas el Consell de Vegueria de Barcelona,
subscriurà i desemborsarà 10.031.457,91 Euros en les ampliacions de capital que
s’acordaran, de conformitat amb el següent calendari:



5.014.827,44 Euros l’any 2015
5.016.630,47 Euros l’any 2016

Sense perjudici d'allò disposat a l'apartat anterior, en el cas que la disponibilitat
pressupostària de la Diputació de Barcelona, o en el seu cas, del Consell de Vegueries
de Barcelona ho permetés, mitjançant la resolució de l’òrgan competent, podria acordarse avançar el pagament de les quantitats anteriorment assenyalades, en el cas del qual
en aquest moment, es procediria a la subscripció de les corresponents accions en
proporció a les quantitats abonades per la subscripció preferent de les corresponents
accions.
Amb la subscripció i desemborsament d’aquestes ampliacions de capital de FIRA 2000,
S.A. acordades, les obligacions d’aportacions fins l’any 2016 per part de les
Administracions Públiques signants queden acomplides plenament.
Segon.- Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni es
comprometen a signar un nou Conveni l’any 2015 que contempli les aportacions
necessàries pel període 2017-2021 d’acord amb el Pla Financer actualitzat que
s’adjunta com Annex
Aquest Pla Financer constata la millora de l’estructura financera de Fira 2000, S.A., amb
les aportacions per ampliar capital acordades en aquest Conveni, que redueixen a la
mínima expressió les bestretes financeres previstes per aquest període.
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Tercer.- Les parts declaren expressament que el Conveni de data 21 de juliol de 2006
conserva la seva plena vigència excepte en el compromís de les aportacions a FIRA
2000, S.A. establertes en el present Conveni.
Quart.- La vigència i eficàcia del present Conveni queda condicionada suspensivament a
que s’aprovi pels corresponents òrgans competents de les Administracions Públiques
signants.
I com a prova de conformitat signen tot seguit, en sis exemplars i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicats a l’inici.”

Segon.- APROVAR la despesa de 10.031.457,91 Euros, amb la condició suspensiva
que es consigni crèdit suficient en els pressupostos dels corresponents exercicis.
Tercer. L’eficàcia del present Conveni s’inicia l’1 de gener de 2011 i es perllonga fins
el 31 de desembre de 2016, sense perjudici que la materialització del compromís
adoptat per la Diputació es porti a terme als exercicis 2015 i 2016, o per avançat en
funció de la disponibilitat pressupostària, de conformitat amb el que s’estableix a
l’apartat e) del Pacte primer del Conveni.
Quart. TRAMETRE notificació del present acord i còpia del conveni a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 309.1 del Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona per tal de procedir a la signatura del conveni que s’aprova.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
3.- Dictamen de data 28 d’octubre de 2010 que proposa designar els nous
representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de la nova
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, amb motiu de la fusió de les
tres entitats, i l’aprovació dels nous Estatuts.
“Les Caixes de Catalunya, de Tarragona i de Manresa van acordar la seva fusió, fruit
de la qual han esdevingut en la nova Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa, el nom comercial de la qual ha esdevingut en “CatalunyaCaixa”.
Segons els estatuts aprovats per l’Assemblea de les tres Caixes en data 17.5.2010 i la
modificació posterior d’alguns articles aprovada per l’Assemblea de la nova Caixa en
data 27.7.2010 a la Diputació de Barcelona li correspon una representació de 34
membres titulars i 34 membres suplents, un per a cada titular, que el substituirà en cas
de vacant pel temps que li resti de mandat o d’exercici del càrrec, d’acord amb les
previsions de la normativa vigent, respecte de la durada del càrrec, en la redacció
donada a l’art. 9 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost pel RDL 11/2010 de 9 de juliol, i la DT
7ª d’aquest RDL, i a l’art. 13 dels propis Estatuts.
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Igualment, la legislació vigent en matèria de Caixes d’Estalvis fixa uns criteris i uns
requisits que han de complir aquells que ocupin un lloc de Conseller General en
l’Assembla, o en els altres òrgans de govern, per la qual cosa, és necessari que tots i
cada un del representants proposats, tant referit als titulars com als suplents, hagin de
formular una declaració per posar de manifest que no es troben afectats per cap de les
prohibicions o incompatibilitats establertes per poder ocupar el càrrec de conseller en
l’Assemblea General, i que compleixen tots els requisits, així com que accepten el
càrrec proposat.
Aquestes incompatibilitats i prohibicions que venen fixades tant a la normativa estatal
com a la catalana, i que es troben detallades i transcrites en el document adjunt a la
declaració de cada un dels representants, venen recollides concretament a
-

-

-

l’art. 7 de la llei 31/1985, de 2 d’agost, d’Òrgans rectors de Caixes d’Estalvi, en
la redacció donada per l’art. 3 del RDL 11/2010, de 9 de juliol, que regula els
òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les Caixes d’Estalvi.
articles 11 i 12 dels Estatuts de l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa, i art. 1.3 de la citada llei 31/1985, en la redacció donada
per l’art. 3 del citat RDL 11/2010, ni en cap de les de l’art. 19.1.g) i h) del DL
Català 5/2010, de 3 d’agost, pel qual es modifica parcialment el text refós de la
Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març.
art. 8 de la llei 31/1985 abans esmentada, en la redacció donada per
l’esmentat RDL 11/2010, i a l’art. l0è del DL 1/2008 també citat, que modifica
l’art. 19 del text refós de la llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya, en la redacció
donada pel DL català 5/2010 de 3 d’agost.
art. 8 de la llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, i la llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

D’acord amb les previsions del Text refós de la llei de Caixes d’Estalvi catalanes,
aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març, modificat pel DLL 5/2010 de 3 d’agost, i el
previst als propis Estatuts de l’entitat d’estalvi, la designació dels representants de les
Corporacions locals correspon al seu Ple.
Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Comissió Informativa i de
seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Designar els 34 Consellers Generals titulars, i els 34 suplents respectius, per
representar aquesta Corporació en l’Assemblea General de l’entitat CAIXA
D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA, els quals de forma
individualitzada han manifestat que no estan incursos ni afectats per cap de les
prohibicions ni incompatibilitats fixades a les lleis vigents i que compleixen tots i cada
un dels requisits per poder ocupar el càrrec de Conseller/a Delegat/da de l’Assemblea
General de la Caixa d’Estalvis. Igualment, també de forma individualitzada, han
formular declaració manifestant que accepten el càrrec proposat.
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Relació de representants titulars i els seus respectius suplents:
1. Titular: VICTOR ALABART GARRE
Suplent: ANGELS NOGUÉ SOLÀ
2. Titular: JOSEP ALTAYO MORRAL
Suplent: VICTÒRIA GÓMEZ DOUSDEBÉS
3. Titular: JOSEP AZUARA GONZÁLEZ
Suplent: ENRIC TRIAS MAÑOSA
4. Titular: JORDI BERTRAN CASTELLVÍ
Suplent: FCO. JAVIER MARTÍNEZ DE MORENTIN LÓPEZ
5. Titular: NÚRIA BOZZO DURAN
Suplent: MARIA JOSÉ PALACIO BUISÁN
6. Titular: JOSEP BUENO ESCALERO
Suplent: M. ROSER OLÓNDRIZ SOLER
7. Titular: JOSEP CANAL CODINA
Suplent MARTA OTERO MOLAS
8. Titular: ORIOL CARBÓ SERIÑANA
Suplent: CRISTIAN BUXEDA NOVES
9. Titular: FERRAN CASADO JUAN
Suplent: CARLES RIVERA MOLINS
10. Titular: MARIA EUGÈNIA CUENCA VALERO
Suplent: JORDI CAMPS DOMÈNECH
11. Titular: JUAN ECHÁNIZ SANS
Suplent: AVEL·LÍ SERRANO MORENO
12. Titular: A. RAQUEL EGEA MARTÍNEZ
Suplent: CARMEN PÉREZ FLORES
13. Titular: ÀNGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Suplent RAMON BOSCH TORRA
14. Titular: RICARD FERNÁNDEZ ONTIVEROS
Suplent: RAMON ÀNGEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ
15. Titular : FERRAN FIGUEROLA SICART
Suplent: DANIEL SERRANO CORONADO
16. Titular: FRANCISCO GARCIA PRIETO
Suplent: MARINA ESPINOSA DE CASTRO
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17. Titular: ANTONI GIL BERTRAN
Suplent : JESÚS AMADOR PITARCH
18. Titular : DAVID GÓMEZ VILLAR
Suplent: RAFAEL FLORES MUÑOZ
19. Titular: FRANCESC IGLESIAS SALA
Suplent: ANTONI JORDÁ NOVAS
20. Titular: RAFAEL HINOJOSA LUCENA
Suplent: CARLES SEGURA BUIXÓ
21. Titular: ARTURO ISERN COSTA
Suplent MARTÍ DOMÈNECH MONTAGUT
22. Titular: XAVIER LÓPEZ GARCÍA
Suplent: AGUSTIN FERNÁNDEZ DE LOSADA PASSOLS
23. Titular: JOAQUIM LLACH MASCARÓ
Suplent TERESA LLORENS CARBONELL
24. Titular: ANTONI LLARDEN CARRATALÀ
Suplent: JAUME FERNÁNDEZ IBÁÑEZ
25. Titular: ÀNGEL MIRET SERRA
Suplent: M. CLARA TARRIDA FELIP
26. Titular: JOSEP MOLINS CODINA
Suplent: MARIA ÀNGELA ESTRUCH CARBONELL
27. Titular: ANTONI MONTSENY DOMÈNECH
Suplent: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTERO
28. Titular : EVA NAVARRETE IZQUIERDO
Suplent: EMILIANO JIMÉNEZ LEÓN
29. Titular: MIQUEL RUBIROLA TORRENT
Suplent: ROC FERNÁNDEZ BADIELLA
30. Titular: FRANCESC SÁNCHEZ ARCHS
Suplent: MANUEL SITGES JORDANA
31. Titular: ANTÒNIA MARIA SÁNCHEZ MORENO
Suplent ANTÒNIA BISBAL VAQUÉ
32. Titular: JOAN TÀPIA NIETO
Suplent: FERRAN VALLESPINÓS RIERA
33. Titular: BERNAT VALLS FUSTER
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Suplent: MARC ALEGRE BASAGAÑA
34. Titular: M. TERESA VILALTA FERRER
Suplent LAIA CLAVEROL TORRES
Segon.- Establir que tots els nomenaments tenen efectes a partir de l’adopció del
present acord, i fins a la finalització del període establert per a l’exercí del càrrec,
previst als propis Estatuts i a la normativa d’aplicació.
Tercer.- Donar-se per assabentats que totes les persones designades han declarat
sota la seva responsabilitat que accepten el càrrec i no estan incursos o afectats per
cap de les cuses d’incompatibilitat ni prohibició establertes a la legislació vigent, i que
s’ha detallat a la part expositiva.
Quart.- Notificar el present acord a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa, tot acompanyant-li les declaracions de totes els persones designades, i als
representants designats, per al seu coneixement i efectes oportuns.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
4.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2010 que proposa deixar constància a tots
els efectes que la Diputació de Barcelona ha quedat desvinculada de l’Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona, atesa la competència exclusiva de la Generalitat
de Catalunya en matèria de sanitat i salut pública, sobre l’organització, el
funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i
establiments sanitaris, entre ells, l’Hospital Clínic esmentat, d’acord amb allò
que disposa l’article 162.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per
Llei Orgànica 6/2006, i la resta de normes legals i reglamentàries d’aplicació.
“1.- L’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCB) és una entitat de naturalesa
jurídica complexa constituïda i regulada en virtut de les disposicions contingudes en
els Decrets de 10 d’octubre de 1952 i de 21 de juliol de 1955 –convalidat per Llei de 17
de juliol de 1956- i governada per una Junta de Patronat integrada per un representant
del Govern de l’Estat a Catalunya, el President de la Diputació de Barcelona i el Rector
de la Universitat de Barcelona, que va néixer amb la doble missió d’assistència als
malalts sense recursos de la província i facilitar l’ensenyament de la medicina.
La vinculació de la Diputació amb l’Hospital Clínic era conseqüència de les
competències que li assignava la legislació preconstitucional. El Text refós i articulat
de la Llei de Bases de Règim Local de 24 de juny de 1955 disposava, en l’article 245,
com una de les obligacions mínimes de les Diputacions, entre d’altres, el manteniment
d’un hospital medicoquirúrgic.
2.- La Constitució (CE) de 1978 va determinar un nou règim de distribució de
competències. L’article 149.1.16 CE i, al seu torn, l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya (EAC) de 1979 atribuïren a la Generalitat de Catalunya competències
plenes en matèria de sanitat interior. El vigent l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aprovat per Llei Orgànica 6/2006, atribueix, en l’article 162.1, a la Generalitat de
Catalunya competència exclusiva en matèria de sanitat i salut pública, sobre
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l’organització, el funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el control de centres,
serveis i establiments sanitaris.
3.- Els preceptes bàsics esmentats foren desenvolupats mitjançant la Llei 14/1986, de
15 d’abril, General de Sanitat i la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de
Catalunya. Al seu torn, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local va atribuir a les Diputacions competències d’assistència i cooperació local, però
no competències directes en àmbits sectorials com el de la salut i la sanitat.
Tot i que la regulació del dit Hospital Clínic es va fer mitjançant Llei ordinària i, per tant,
d’acord amb el principi de jerarquia normativa que recull l’article 9.3 CE, la seva
derogació exigiria d’una norma de rang legal, val a dir que la Disposició derogatòria
segona de la Llei 14/1986, General de Sanitat esmentada establí:
“Quedan degradadas al rango reglamentario cualesquiera disposiciones que a
la entrada en vigor de la presente ley, regulen la estructura y funcionamiento de
instituciones y organismos sanitarios, a efectos de proceder a su
reorganización y adaptación a las previsiones de esta Ley”.
Per tant, hom pot concloure que la suara esmentada Llei de 17 de juliol de 1956 va
quedar deslegalitzada com a conseqüència de la Disposició derogatòria de la Llei de
Sanitat citada i els seus preceptes tindrien naturalesa reglamentaria.
4.- Com a conseqüència de la nova distribució competencial, la Diputació de Barcelona
(DB) i l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) constituïren el 16 de desembre de 1992 el
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) per dirigir i coordinar la gestió de
l’Hospital Casa de Maternitat i de l’Institut de Bioquímica Clínica i la dels centres que
s’hi adscriguin o creï el propi Consorci.
5.- Fins que es produí el traspàs del finançament relatiu a l’Hospital Clínic de l’Estat a
la Generalitat de Catalunya com a Administració competent, l’aportació econòmica de
l’Estat per al finançament del centre sanitari era rebuda per la Diputació que la
destinava directa i íntegrament a l’Hospital.
Mitjançant Reial Decret 1267/2007, de 24 de setembre, l’Estat traspassa a la
Generalitat de Catalunya, amb efectes d’1 de gener de 2008, les funcions i serveis
relatius al Hospital Clínic –sense incloure la Casa de Maternitat i l’Institut de
Bioquímica Clínica- i l’Administració autonòmica es subroga en totes les obligacions
financeres pendents o futures que poguessin correspondre, entre d’altres, a la
Diputació de Barcelona.
Mitjançant Decret 8/2008, de 21 de gener, s’assignen al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya les funcions i serveis traspassats relatius a l’Hospital Clínic.
Mitjançant acord de la Junta de Patronat de l’Hospital Clínic, celebrada el 9 de gener
de 2008, la Generalitat decideix, amb efectes 1.1.2008, la designació dels nous
membres de la dita Junta –en la que ja no s’inclou representació de la Diputació de
Barcelona-, així com la redacció d’uns estatuts provisionals pels quals passaria a regirse en un futur un eventual Consorci Corporació Sanitària Clínic integrat per la pròpia
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Generalitat, la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de
l’Estat, estatuts pels quals, parcialment, passa a regir-se la Junta de Patronat amb
caràcter immediat des d’aleshores, circumstàncies aquestes acreditades mitjançant
certificació de data 14.10.2010, emesa pel Secretari de la Junta del Patronat de
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
6.- Val a dir, finalment, que l’acord que es proposa no afecta a la participació de la
Diputació amb l’Hospital Clínic de Barcelona, en el Consorci de Gestió Corporació
Sanitària esmentat a l’apartat 5 d’aquesta part expositiva. En relació amb aquest
Consorci s’ha de recordar que, per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de
data 29 de juny de 2010 es donen instruccions per a l’efectivitat de les mesures
acordades, en data 1 de juny de 2010, pel dit Govern en relació amb el Pla de
racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic i, entre elles, la dissolució
i liquidació del Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS), raó per la qual es
reactiva la proposta d’acord de dissolució del CGCS i de transformació en el Consorci
Corporació Sanitaria Clínic que estaria integrat finalment per la pròpia Generalitat de
Catalunya i la Universitat de Barcelona.
En conseqüència, vista la certificació esmentada de 14 d’octubre de 2010 i les
previsions constitucionals, estatutàries, legals i reglamentaries citades quant a les
competències relatives als centres sanitaris i, en particular, a l’Hospital Clínic, hom pot
constatar que s’ha produït la desvinculació de la Diputació de Barcelona del dit
Hospital.
En virtut de tot això, es proposa al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- DEIXAR CONSTÀNCIA a tots els efectes que la Diputació de Barcelona ha
quedat desvinculada de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, atesa la
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat i salut
pública, sobre l’organització, el funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el control
de centres, serveis i establiments sanitaris, entre ells, l’Hospital Clínic esmentat,
d’acord amb allò que disposa l’article 162.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aprovat per Llei Orgànica 6/2006, i de la resta de normes legals i reglamentaries
d’aplicació, en els termes de la fonamentació que consta en la part expositiva del
present dictamen.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
5.- Dictamen de data 23 de setembre de 2010 que proposa aprovar l’Acord sobre
modificació parcial de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Institut del
Teatre.
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“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 l’Institut del Teatre, de conformitat amb el règim
d'atribucions previst a l'article 44.2.apartat f) del vigent Reglament Orgànic de la
Diputació.
Atès 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 la
plantilla i de la relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels
pressupostos.
Vist que la junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió de data 14 de setembre
de 2010, ha aprovat entre d’altres, l’Acord consistent a proposar al ple de la Diputació
de Barcelona l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Entitat,
en els termes que literalment es transcriuen:
“Una de les tasques anuals de la Coordinació Acadèmica, i amb la conformitat de la Direcció
General de l’Institut del Teatre, és la de fixar les directrius generals per l’elaboració dels
plans d’ordenació acadèmica de les Escoles per tal de formular un pla d’ordenació
acadèmica general (POA), -que suposa les obligacions docents del professorat de l’Institut
del Teatre-, que sigui viable pel que fa als recursos humans, tècnics i materials de què
disposa.
A resultes d’aplicar els criteris que comporten la fixació d’aquestes directrius generals
bàsiques per a la contractació i selecció del personal docent i personal de suport a la
docència, es desprèn la necessitat de disminuir la dotació de tres efectius del lloc “Personal
docent de caràcter general”, codi EE02, tipologia horària HER adscrit a l’orgànic P08000A
Escoles Superiors.
En aquest sentit, cal amortitzar tres places de Tècnic Superior Educació (CG), de l’Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, personal laboral.
Finalment, l’Institut del Teatre revisa de forma constant la seva estructura organitzativa amb
l’objectiu d’adequar-la al compliment de la seva estratègia organitzacional. La finalitat d’una
estructura organitzacional és establir el sistema de rols que han de desenvolupar tots els
membres de l’entitat per treballar junts de forma òptima i que s’aconsegueixin les fites
fixades en la planificació.
En aquest sentit, l’estructura organitzativa de l’Institut del Teatre ha estat objecte d’anàlisi en
quant a les adscripcions de determinats llocs de treball. De resultes d’aquesta revisió, i amb
l’objectiu d’agrupar els llocs per les tasques assignades per especialitats, s’evidencia una
necessitat de modificar les adscripcions dels següents llocs de treball:
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El lloc de Tècnic Mitjà de gestió acadèmica, actualment adscrit a la Gerència, orgànic
P08A000, que passa a adscriure’s a la Secció de Desenvolupament i Processos, orgànic
P08A102.
El lloc de Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals, actualment adscrit a l’Oficina de
Gestió i Administració, orgànic P08A100, que passa a adscriure’s a la Secció de Recursos i
Serveis Tècnics, orgànic P08A200.
D’altra banda, i vistes les incidències dels recursos humans sobrevingudes en aquest
període i amb l’objectiu de la seva adequació, cal amortitzar el lloc de Tècnic Mitjà de
Gestió, codi 17.TG01, tipologia horària OMO, actualment adscrit a la Gerència, orgànic
P08A000. I pel que fa a la plantilla de personal, cal amortitzar una plaça de Tècnic Superior
Educació (CG), de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses
especials, personal funcionari, i crear-ne una, Tècnic Superior Educació (CG), de l’Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, personal laboral.
Tanmateix, i en atenció a la dedicació i les funcions assignades al lloc de Tècnic Superior
imatge i comunicació (20.TG01) adscrit a l’orgànic P08000000 Direcció General, es
considera convenient modificar la seva tipologia horària en el sentit d’assignar-li la jornada
PMC (partit matí condicionada). El seguiment de la informació apareguda als mitjans de
comunicació, l’organització de rodes de premsa, campanyes informatives, elaboració de
butlletins i dossiers informatius, etc. són algunes de les funcions que justifiquen la
modificació de la tipologia horària de l’esmentat lloc.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2010,
va acordar l’aprovació de l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs de treball de
l’Institut del Teatre amb efectes 1 de maig de 2010 d’acord amb la proposta elevada per la
Junta de Govern de l’Organisme de data 13 de d’abril de 2010.
Vista de nou la necessitat de modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
en la forma prevista i detallada en la part dispositiva del present dictamen.
Vist que aquestes modificacions suposen un estalvi econòmic per al pressupost de l’Institut
del Teatre.
La competència sobre l’aprovació de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de
Treball i la modificació parcial de plantilla es fonamenten amb les bases jurídiques següents:
Article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
Govern Local, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la plantilla
de personal.
Article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot modificar amb
posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar,
suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici
següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa interna.
Article 44.2.f) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona publicat al BOP núm. 42
de 18.2.2003, que disposa que correspon al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels
acords d’aprovació que, en relació amb els organismes autònoms d’ella depenents, facin
referència a l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
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Article 19 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, relatiu a la competència de la Gerència
d’elaborar, d’acord amb la Direcció General, les propostes de plantilla i de modificació de
relació de llocs de treball..
Article 12 k) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que disposa que en aquests supòsits de
competència plenària correspon adoptar els acords de proposta a la Junta de Govern de
l’Organisme.
Acord de la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern) de la Diputació de
Barcelona, aprovat en data 22 de febrer de 2001, mitjançant el qual les propostes dels
Organismes Autònoms de la Diputació de Barcelona relatives als instruments de gestió i
assumptes en matèria de personal seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de
Recursos Humans.
L’apartat 6.1, lletra d.), de la Refosa 1/2010 (BOP núm. 149, de 23 de juny) sobre
delegacions de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació diferents del Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència
sotmet a la consideració de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de
Barcelona l’adopció dels següents acords:
I. Modificar la plantilla de personal de l’Institut del Teatre , de conformitat amb el que s’indica
a la part expositiva d’aquest dictamen, i que queden resumides i reflectides a l’annex I, en el
sentit següent:
Amortitzar dues places de “Tècnic Superior Educació” (CG), l’Escala d’Administració
Especial, subescala serveis especials, comeses especials, personal laboral.
Amortitzar una plaça de “Tècnic Superior Educació” (CG), l’Escala d’Administració Especial,
subescala serveis especials, comeses especials, personal funcionari.
II. Integrar en la Relació de llocs de Treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, de
conformitat amb el que s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen, i que queden
reflectides a l’annex II , les següents modificacions:
Disminuir la dotació en 3 efectius del lloc de treball de “Personal Docent de caràcter
general”, adscrit a les Escoles Superiors, orgànic P08000A, codi 20.EE02, tipologia horària
HER (Horari Especial Reduït).
Modificar l’adscripció del lloc de treball “Tècnic Mitjà Gestió Acadèmica”, codi retributiu
17.TG01, tipologia horària OMO (Ordinari Matí Ordinària), actualment adscrit a la Gerència,
orgànic P08A000, i adscriure’l a la Secció de Desenvolupament i Processos, orgànic
P08A102.
Modificar l’adscripció del lloc de treball “Tècnic Superior en Prevenció de riscos laborals”,
codi retributiu 20.TG02, tipologia horària OMO (Ordinari Matí Ordinària), actualment adscrit
a l’Oficina de Gestió i Administració, orgànic P08A100, i adscriure’l a la Secció de Recursos
i Serveis Tècnics, orgànic P08A200.
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Amortitzar el lloc de treball (1 efectiu) de “Tècnic Mitjà de Gestió”, actualment adscrit a la
Gerència, orgànic P08A000, codi 17.TG01, tipologia horària OMO (Ordinari Matí Ordinària).
Modificar la tipologia horària del lloc de treball “Tècnic superior imatge i comunicació”
(20.TG02), adscrit a l’orgànic P08000000 Direcció General, en el sentit d’assignar-li la
tipologia horària PMC.
Segon.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació per l’òrgan
competent de la Diputació de Barcelona, i en cap cas, abans del dia 1 d’octubre de 2010.
Tercer.- FACULTAR a la Presidència Delegada de l’Institut del Teatre per realitzar els actes
administratius necessaris per a la implantació d’aquesta modificació.
Quart.- NOTIFICAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona als efectes de 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 30 f), dels Estatuts de l’Institut del Teatre.
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 de la Junta de Govern de l’Institut
del Teatre acordada en sessió de data 14 de setembre de 2010, l’adequació de la
plantilla i de la relació de llocs de l’entitat en els següents termes:
Modificar la plantilla de l’Institut del Teatre, reflectida en l’annex I adjunt als
presents acords, consistent en:
o

o

L’amortització de dues places de “Tècnic Superior Educació” (CG),
l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials,
comeses especials, personal laboral.
L’amortització d’una una plaça de “Tècnic Superior Educació” (CG),
l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials,
comeses especials, personal funcionari.

Integrar en la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre les modificacions
recollides en l’annex II adjunt als presents acords, consistents en:
o

La disminució de la dotació en 3 efectius del lloc de treball de
“Personal Docent de caràcter general”, adscrit a les Escoles
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o

o

o

o

Superiors, orgànic P08000A, codi 20.EE02, tipologia horària HER
(Horari Especial Reduït).
La modificació de l’adscripció del lloc de treball “Tècnic Mitjà Gestió
Acadèmica”, codi retributiu 17.TG01, tipologia horària OMO
(Ordinari Matí Ordinària), actualment adscrit a la Gerència, orgànic
P08A000, i adscriure’l a la Secció de Desenvolupament i
Processos, orgànic P08A102.
La modificació de l’adscripció del lloc de treball “Tècnic Superior en
Prevenció de riscos laborals”, codi retributiu 20.TG02, tipologia
horària OMO (Ordinari Matí Ordinària), actualment adscrit a l’Oficina
de Gestió i Administració, orgànic P08A100, i adscriure’l a la Secció
de Recursos i Serveis Tècnics, orgànic P08A200.
L’amortització del lloc de treball (1 efectiu) de “Tècnic Mitjà de
Gestió”, actualment adscrit a la Gerència, orgànic P08A000, codi
17.TG01, tipologia horària OMO (Ordinari Matí Ordinària).
La modificació de la tipologia horària del lloc de treball “Tècnic
superior imatge i comunicació” (20.TG02), adscrit a l’orgànic
P08000000 Direcció General, en el sentit d’assignar-li la tipologia
horària PMC.

Segon.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació, i en cap
cas, abans del dia 1 d’octubre de 2010.”
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 44 vots a favor i 3 abstencions.
Intervenció General
6.- Dictamen de data 13 d’octubre 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 setembre 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 setembre d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 7 d’octubre
respecte de la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de
Barcelona.
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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 setembre 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
ACORD
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,
a la data de 30 de setembre de 2010, segons els estats que s’acompanyen com a
annex al present dictamen.
I el Ple en restà assabentat.
7.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2010 que proposa aprovar la modificació de
les ordenances, taxes i preus públics que regiran per a l’exercici de 2011 i
següents.
“Vistos els escrits presentats pels centres gestors i organismes autònoms d’aquesta
Diputació, proposant les corresponents modificacions i actualitzacions en relació amb
les ordenances, taxes i preus públics que hauran de regir des de l’exercici de 2011.
Les ordenances per a l’any 2011 experimenten modificacions tant per revisió dels
textos articulats, per actualització dels conceptes, com també per l’adequació als
canvis operats en l'estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, d'acord amb
les propostes dels diferents centres gestors i organismes autònoms.
Pel que fa a les quanties incloses en les diferents tarifes, la Corporació, en atenció a
l’actual context de crisi econòmica, i atesa l’evolució de l’IPC observada en els darrers
mesos, s’ha considerat convenient, amb caràcter general, no proposar cap increment
en el quadre de taxes i preus públics per a 2011.
Les modificacions de quantia per al proper exercici obeeixen, per tant, a
actualitzacions que imperativament han d’aprovar-se en compliment de contractes,
convenis, concessions administratives o altres compromisos anàlegs, o, com en el cas
de les taxes per utilització d’espais, gestionades per la Subdirecció de Logística, per
homogeneïtzar la quantia de les taxes en relació a les característiques i capacitat de
les sales.
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Amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords, s’estima procedent reunir en un
mateix dictamen l’adopció dels acords referits a totes les modificacions d’ordenances i
tarifes proposades, la publicació de les quals s’aplegarà en una sola referència per tal
de facilitar la seva consulta en el Butlletí Oficial de la Província.
En síntesi, les modificacions introduïdes es poden resumir com segueix:
Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes de
l’exercici 2011 i següents, en el sentit de
 article 3.3, s’elimina l’expressió: “delegades en la Diputació de Barcelona”
 article 3.4, s’afegeixi l’apartat quart amb el text següent: “Es poden fer
actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que
estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar
les resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o
els acords que constin en els sistemes d’informació de la Diputació de
Barcelona i l’ORGT, mitjançant la utilització del sistema de signatura amb
certificat d’aplicació corporativa.”
 article 11.7, s’afegeix l’apartat setè amb el text següent: “En la tramitació dels
expedients administratius que dugui a terme l’ORGT per compte de la
Diputació de Barcelona s’utilitzarà preferentment els mitjans electrònics, sens
perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans i a ésser-hi atesos.
Les persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, amb motiu de
llur capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius
acreditats, tinguin garantit l’accés als mitjans tecnològics necessaris, hauran de
comunicar-se amb l’ORGT utilitzant només mitjans electrònics.”
 article 15.4, s’elimina l’expressió següent: “i els preceptes de la secció VI
d’aquesta Ordenança.”
 article 16.4, s’incorpora el text següent: “; la Llei 11/2007, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos; la Llei 26/2010, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.”
 article 16.5, es substitueix el text següent: “Respecte a les notificacions de les
liquidacions de venciment singular, si resulten infructuosos dos intents de
lliurament personal es deixarà a la bústia un avís perquè l’interessat passi per
la llista de Correus a recollir la notificació durant el termini de set dies naturals.”
Pel següent redactat: “Es procurarà que un dels dos intents es realitzi en horari
de tarda. De resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal, es
podrà dipositar a la bústia de l’interessat l’avís perquè passi a recollir la
notificació per les dependències de l’agent notificador.



Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà
dipositar el document a la bústia del domicili de l’interessat.”
article 16.6., es numera l’apartat sisè amb el següent redactat: “Quan la
notificació no hagi estat rebuda personalment, se citarà l’interessat o el seu
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença,
mitjançant anuncis que es publicaran, una sola vegada per a cadascun dels
interessats, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP). En la

25

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria




publicació constarà la relació de notificacions pendents amb indicació del
subjecte passiu, obligat tributari o representant, el procediment que les motiva,
l’òrgan responsable de la seva tramitació, i el lloc i termini on s’ha de
comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el
termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació
de l’anunci al BOP. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués
comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del
dia següent al del venciment del termini per comparèixer.“
article 16.7, es canvia la numeració de l’apartat sisè pel setè i queda redactat
de la següent manera: “Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per
mitjans electrònics, en els termes establerts reglamentàriament.”
article 29, s’uneix el contingut de l’article 29 i 30, i es redacta amb el text
següent:
“Òrgans de recaptació i obligats al pagament
1. La gestió recaptatòria dels crèdits, tributaris i qualssevol altres de dret públic
la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics de l’ORGT, i correspondrà
als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici de competències i funcions
segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es
farà segons el que preveu la seva Ordenança general.
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva
obligació, estaran obligats al pagament els subjectes següents:





a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors
principals.”
s’altera la numeració dels successius articles per la nova redacció de l’article
precedent.
S’elimina l’article 33.
article 37.7, antic 39, s’incorpora l’apartat setè amb el següent redactat: “En els
casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels
deutors, correspondrà al tresorer fer la proposta al president d’adjudicació de
béns a favor de la Diputació de Barcelona, de conformitat a allò establert en els
articles 108 i següents del Reglament general de recaptació
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades
les actuacions, aquest elevarà l’expedient a la Diputació de Barcelona a fi que
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per part del tresorer es pugui formular al president la proposta d’adjudicació de
béns.”
 modificar la Disposició Final segona, per recollir-hi les dates d’aprovació
provisional i definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, aprovar la seva modificació, amb efectes de l’exercici
2011 i següents, en el sentit de


s’han introduït algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no
suposen cap canvi de contingut material d’aquestes pel que s’estima
innecessari detallar-les expressament
 modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, amb
efectes de l’exercici 2011 i següents, en el sentit de:






modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació.
modificar l’article 2, per tal d’actualitzar el resum dels fets imposables detallats
en les respectives tarifes.
article 5, s’incorpora el següent redactat: “En els casos de menors d’edat, són
responsables del deute tributari i estan obligats a satisfer les obligacions
tributàries els pares, tutors o altres legalment responsables.”
modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
modificar la quantia de diverses taxes, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen, i els
criteris adoptats per la Corporació.

Servei de Secretaria
Serveis i activitats
 Epígraf I. 7 supressió de la taxa de reproducció per a ús comercial (per unitat)
30,00 EUR.
Direcció de Palau Güell
Serveis i activitats
 Epígraf I. Visites al Palau. Incorporació de noves taxes per visites al Palau
Güell.
Des de l’any 2004 el Palau Güell es va tancar al públic i a qualsevol activitat cultural
per engegar les actuacions de restauració. En l’actualitat, dites actuacions es
segueixen executant i un cop finalitzin s’obrirà el Palau al públic, de manera que es
preveu la seva obertura total al públic l’any 2011.
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Subdirecció de Logística
Domini públic
 Epígraf I.1.1.1 nou preu corresponent a la utilització d’espais a la sala gran del
Recinte de l’Escola Industrial.
 Epígraf I.1.1.2 nou preu corresponent a la utilització d’espais a la sala de
reunions planta baixa de l’Edifici del Rellotge.
 S’introdueix un nou epígraf I.1.1.4 de l’Edifici 14 corresponent a la utilització
d’espais de l’Aula 1, i l’Aula 2.
 Epígraf I.2 Recinte Mundet, s’incorporen a la utilització d’espais de les sales
mitjanes de l’Edifici Serradell Trabal. S’homogeneïtzen també les capacitats i
els preus de les sales.
 Epígraf I.3 s’homogeneïtzen els preus dels espais de Francesca Bonnemaison.
 Epígraf I.4 s’eliminen les sales mitjana i petita del Pavelló Mestral i Pavelló
Garbí.
 Epígraf I.5 s’eliminen les sales del carrer Mallorca.
 Epígraf I.6, passa a ser l’epígraf I.5 corresponent al Recinte Torribera,
s’homogeneïtzen preus per a espais amb similars característiques, i s’elimina la
sala Torre.
 Epígraf I.7, passa a ser l’epígraf 6 corresponent a l’edifici Londres, 55-57,
denominació sales i homogeneïtzació de preus d’espais amb característiques
similars.
 S’incorpora com a epígraf I.7, Recintes (màxim 4.000 m2) amb aplicació de
criteris generals d’utilització d’espais, amb nous redactats d’exempcions,
pagaments i bonificacions per la utilització d’espais.
 S’incorpora com a epígraf I.8 l’aparcament de vehicles al Recinte Torribera,
s’eliminen els abonaments a estudiants, cotxes i motos, per unificació amb la
resta d’abonats.
Serveis i activitats
 Es modifica la denominació com a epígraf I., que passa a dir-se “Realització de
sessions fotogràfiques i de rodatge”. S’elimina la taxa del dret a fotografiar fins
a 5 vegades un sol objecte. S’apliquen nous criteris generals a la realització de
sessions fotogràfiques i de rodatge. S’incorpora un nou redactat d’exempcions
de pagament.
 Es modifica la denominació com a epígraf II., que passa a dir-se: “Serveis
extraordinaris vinculats a la utilització d’espais”. Es revisen determinats preus
per homologació del preu del contracte. S’incorpora la taxa relativa a la neteja
d’exteriors. Es revisen els imports de les taxes per la utilització dels
equipaments i dels serveis de tècnic audiovisual, persona de suport i vigilant,
en cas d’utilització fora horari ordinari, per repercutir el cost real.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Domini públic
 Epígraf I. S’introdueix un nou mecanisme per actualitzar les taxes per
l’ocupació del subsòl, que evitarà haver de compensar diferències.
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
Serveis i activitats
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S’incorpora una nova exempció dels serveis de reproducció de documentació
pels Ajuntaments de la Província prèvia petició i disponibilitat de recursos
pressupostaris suficients.

Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir
Serveis i activitats
 Epígraf I. Per tenir-hi un millor encaix jurídic, les prestacions patrimonials per
serveis i activitats assistencials de llarga estada i estades temporals passen a
qualificar-se com a preus públics, excepte les tarifes per estades corresponents
al servei d’atenció urgent a la Vellesa (SAUV) que es mantenen com a taxes.
Gerència de Serveis de Biblioteques
Serveis i activitats
 S’incorpora un epígraf II. corresponent al servei per duplicat del carnet de
biblioteca.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Les modificacions introduïdes en les taxes gestionades per aquesta oficina obeeixen,
majoritàriament a l’actualització de les condicions contractuals vigents per a les
diferents concessions administratives.
Domini públic
 S’actualitzen o es modifiquen algunes denominacions dels diferents espais.
 Epígraf I.1, es modifiquen, a la baixa, els preus del punt d’informació Casanova
de l’Obac.
Serveis i activitats
 Epígraf I.1.2 relatiu a programes pedagògics s’incorporen els preus
corresponents a un grup, i s’eliminen les referències individuals, així com un
nou programa: “Tu en el món teu”.
 S’incorpora l’epígraf I.1.3 corresponent a programes d’educació en el lleure
(esplais, casals...)
 S’introdueixen nous preus a l’epígraf I.2. del centre cultural Casanova de
l’Obac, i noves rutes guiades
 L’epígraf I.3. és substituït per l’epígraf corresponent a equipaments Escola de
Natura i Formació la Muntada, s’incorporen noves tarifes per activitats
pedagògiques i passejades al parc.
 S’incorpora un nou epígraf I.4. d’equipaments les Refardes, amb nous preus
per activitats agrícoles.
 S’incorpora un nou epígraf I.5. relatiu al Centre Cultural el Marquet de les
Roques.
 Epígraf II.1, es modifiquen les tarifes
 Epígraf II.3 i epígraf II.6 es modifica la denominació.
 Epígraf II.8, s’incorporen nous trams als preus de les entrades del Casa Museu
l’Agustí.
 Epígraf III., es modifica la totalitat de l’epígraf corresponent al Parc del
Montnegre i el Corredor.
 Epígraf V., s’elimina la tarifa de dormir i esmorzar.
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Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre, amb efectes de l’exercici 2011 i següents, en el sentit de:







S’elimina de l’article 2 l’expressió: “per matrícules de Dansa i l’Escola Superior
de Tècniques de les Arts de l’espectacle”.
S’incorpora al primer apartat de l’article 4, el següent text: “En els casos de
menors d’edat , són responsables del deute tributari i estan obligats a satisfer
les obligacions tributàries els pares, tutors o altres legalment responsables.”
S’elimina l’apartat tercer de l’article 5.
S’elimina de l’apartat segon de l’article 10, el text següent: “La provisió de
constrenyiment la dictarà el tresorer de l’Institut del Teatre.”
Modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
Tarifa de taxes de l’Institut del Teatre s’actualitza de la següent manera:
Domini públic:
- Epígraf I., utilització d’espais, nova redacció relativa a les
despeses a càrrec del sol·licitant de l’espai.
Serveis i activitats:
- Epígraf I., s’estableixen noves tramitacions pel títol del Màster
Oficial i la gestió de la matrícula, l’expedient anual d’estudis de
grau i per segons i successius estudis superiors de grau.
- Epígraf II., s’elimina el preu per l’examen extraordinari, s’afegeix
la sigla ECTS, a la definició de Crèdit per Grau en Dansa i Grau
en Art Dramàtic. S’introdueixen nous recàrrec sobre preu ECTS
per nova matrícula i successives i per reconeixement i
convalidació de crèdits, així com nous Màster Oficials.

Respecte de l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme de Gestió Tributària,
vigent des del 24 de juny de 2009, no es proposa cap modificació.
En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació, per a
l’exercici de 2011 i següents, en el sentit de:







modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació.
modificar l’article 3, per tal d’actualitzar el resum dels serveis i activitats pels
que s’estableixen el preus públics detallats en les respectives tarifes
Article 5, s’incorpora el redactat següent: “En els casos de menors d’edat, són
responsables del pagament els pares, tutors o altres legalment responsables.“
modificar l’article 11.1, per actualitzar número i data de la refosa de Diputació.
modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
modificar la quantia de diversos preus públics, de conformitat amb les
propostes rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho
justifiquen:

Gerència Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir
 Per tenir-hi un millor encaix jurídic, es configuren com a preus públics les
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prestacions patrimonials corresponents a serveis i activitats assistencials de
llarga estada i d’estades temporals.
Gerència de Serveis de Biblioteques
 Eliminació del preu públic per la gravació d’informació en disquet.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
 Es revisan preus al Centre d’Informació Casa Nova de l’Obac.
 A l’epígraf III. S’elimina el preu d’un PIN i s’incorpora el d’un clauer.
Oficina de Promoció Turística
 Eliminació del programa Turisme Blau
 S’introdueix una nova reducció del 20% de l’import de la quota anual als
membres dels col·lectius, associacions empresarials i institucions amb els que
la Diputació de Barcelona mantingui acords o convenis i que acreditin ser-ne
membres el dia de la data de meritament.
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
 S’introdueix una reunificació de preus materials de cuina i s’elimina el taller de
nutrició.
Organisme Autònom Institut del Teatre
 Se suprimeix la vinculació dels preus a un determinat curs acadèmic.
 Epígraf III., eliminació de preus 1a. i 2a. Funció a Barcelona, i 2a funció a
Catalunya.
 Epígraf IV:, de serveis Tècnics, s’introdueixin nous trams per ajustar els perfils
professionals, i s’incorporen nous tipus.
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Finalment, encara entre les modificacions, cal dir que, en les diferents ordenances i
tarifes, s’han introduït algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no
suposen cap canvi de contingut material d’aquestes pel que s’estima innecessari
detallar-les expressament.
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports
cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen
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raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, conforme el
que es preveu a l’article 44 del TRHL.
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals podran emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, podran desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
Vist l’article 12.2 del TRHL el qual faculta a les entitats locals per a adaptar a través de
les seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el
punt 1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de
cadascuna d’elles.
Vist l’article 15.1 del TRHL el qual determina que les entitats locals hauran d’acordar la
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.
Vist l’article 16.1 del TRHL relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.
Vist l’article 17 del TRHL referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament
a les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.B) del propi TRHL.
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals.
Vistos els informes emesos per la interventora general i per l’interventor delegat de
l’Organisme autònom Institut del Teatre en relació a les ordenances aplicables a partir
de l’exercici de 2011.
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Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus
públics.
Vist l’apartat 4.1, de la refosa 1/2010 sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
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 la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir per a
l’exercici 2011 i següents, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2011 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposa l’article 134 del TRHL.
Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2011 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les
seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19
del TRHL.
Quart.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2011 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre
i, la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves
tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò
que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del
TRHL.
Cinquè.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2011 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es recullen
en les seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò que
disposen els articles del 41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Sisè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de trenta dies
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a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Setè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Vuitè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense
cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions.
Novè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les ordenances.
Desè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
En relació a aquest Dictamen, el portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr.
Ciurana, manifestà que ja que, en certa manera, contempla la partida d’ingressos del
Pressupost de 2011, sobta que si realment hi ha voluntat d’arribar a acords amb els
Grups de la Diputació per a l’aprovació dels Pressupostos del 2011, a hores d’ara
encara no s’ha-gi produït una comunicació per poder fer les negociacions pertinents.
Creiem, afegí, que s’està deixant escapar una oportunitat i ja que aquest punt afecta la
partida dels ingressos, volíem remarcar-ho tot i manifestant el nostre vot favorable en
aquest punt.
El Sr. President li contestà que el Govern no perdrà l’oportunitat de poder comentar
amb tots els Grups de l’oposició quines són les previsions pressupostàries per al 2011.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Servei de Programació
8.- Dictamen de data 15 de setembre de 2010 que proposa aprovar la modificació
de crèdit 23/2010 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.

34

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
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 23/2010 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 de deu milions dos-cents quaranta-un mil
quatre-cents vint euros amb vint-i-vuit cèntims (10.241.420,28 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.
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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 44 vots a favor i 3 abstencions.
Servei de Contractació
9.- Dictamen de data 28 de setembre de 2010 que proposa aprovar la reserva
social de contractació per a l’exercici 2011 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació
dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.
“El Pla d’Actuació del Mandat Corporatiu per als anys 2008-2011 aprovat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona el 22.11.2007, delimita entre els seus
objectius estratègics el treball per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida així
com també aconseguir un desenvolupament econòmic equilibrat i una ocupació de
qualitat.
La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra
província en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i de
mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social.
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat una sèrie de mesures
orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d’actuació que es deriven
de l’impacte de la crisi econòmica i la que actualment es vol afavorir és l’ocupació dels
sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social mitjançant la
contractació pública reservada.
Vista la normativa que regula la contractació pública reservada i que, bàsicament, és la
que tot seguit es relaciona: article 19 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de
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servicios, la Disposició addicional 7a de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público i l’article 89 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energia, los transportes y
los servicios postales.
Atès que dins la normativa relacionada es desprèn que per promoure i aprovar la
contractació pública reservada cal prèviament delimitar:







La finalitat de la reserva.
L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació de
les regles de càlcul i, el seu desglossament per Àrees, si s’escau.
Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva.
Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de
treball o empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la normativa
corresponent.
Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic.
Les característiques específiques que se’n derivin de la naturalesa de la
contractació reservada i del perfil dels seus destinataris.

Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb
menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels
principis de no discriminació, d’objectivitat i de publicitat, si escau.
Vist l’article 35, apartat 6è de la Llei 31/2002, de 30 de desembre de mesures fiscals i
financeres que disposa que les entitats que integren l’Administració local de Catalunya
poden aplicar la reserva social establerta en el dit precepte en els termes que
estableixi l’acord corresponent del ple de la Corporació.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona el dia 1 de
febrer de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
Ple Corporatiu, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos interns l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 2011 amb la finalitat
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.
La contractació pública reservada i que es concreta en els termes següents:
a.- Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja dels
edificis corporatius, i la recollida de residus (grup 1).
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b.- Els contractes reservats són exclusivament els que s’adjudiquen com a contracte
menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, d’acord amb
els llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic.
c.- Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació,
d’objectivitat i de publicitat, si escau.
d.- Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de
treball, en els termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les
seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts o
regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte.
e.- Es fixa el percentatge màxim d’un 10 % de reserva social a aplicar sobre l’import
total adjudicat per la Corporació en l’exercici anterior mitjançant contractes menors
i procediments negociats sense publicitat per raó de la quantia.
Segon.- Executar aquest acord de reserva social en la contractació, mitjançant
Decrets d’aprovació i adjudicació dels contractes menors i dels contractes per
procediment negociat per raó de la quantia, signats per l’òrgan competent i d’acord
amb la refosa vigent en cada moment.”
Desprès de la lectura d’aquest punt, la Presidència posà de manifest que és un
dictamen important des del punt de vista que, entre altres coses, estem donant
resposta a una situació social. Una resposta davant d’un problema social per a aquells
més febles i en millors condicions per poder arribar amb aquestes condicions de treball
i també, d’alguna manera, el que estem és donant resposta a una de les moltes
peticions que la Taula del Tercer Sector ha plantejat al conjunt de les administracions.
El portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana volgué remarcar que com
ja va dir el diputat del seu grup Joan Puigdollers a la Comissió, el que desitjaríem és
que s’ampliés el ventall no només a neteja i recollida d’escombraries sinó que
s’ampliés també el ventall de contractacions.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alella, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals .
“El Ple de l’Ajuntament d’Alella en data 29 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.
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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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alella, en
data 29 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:
- Taxa per drets d’examen Ordenança fiscal núm. 23
 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.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Alella a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació 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 del tribut la gestió del qual 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.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Bruc, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals .
“El Ple de l’Ajuntament del Bruc en data 12 de juliol 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.
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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
del Bruc, en data 12 de juliol 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:
- 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
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Practica 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
practica 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.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
12.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrils, 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 Cabrils en data 28 de juliol 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.
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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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Cabrils, en data 28 de juliol 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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13.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calaf, 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 Calaf en dates 5 de març de 2010 i 4 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.
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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calaf, en
dates 5 de març de 2010 i 4 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:
I – 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.

II – Taxa serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i
instal·lacions. Taxes 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.
III – 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.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Calaf 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 Calaf 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.
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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.

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.
 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.
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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 domiciliàries, comercials i industrials. Taxa per
l’entrada de vehicles – guals. Taxa cementiri municipal. Taxa ocupació sòl, subsòl i
volada.
 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.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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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 6 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calders, 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 Calders en data 23 de desembre de 2009 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Calders, en data 23 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’ indica:
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- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns 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.
15.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capellades, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Capellades en data 3 de maig de 2010 acordà la modificació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
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Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Capellades, en data 3 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 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.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre 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 recàrrec 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
 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 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.
VII – Taxa per l’entrada de vehicles i reserves de la via pública per aparcament
 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.

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.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
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.
X – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 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.

XI – 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.
XII – Taxes diverses:
- Taxa per l’expedició llicències urbanístiques.
- Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública.
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció intregal de l’administració en les
activitats i instal·lacions.
- Taxa pel subministrament d’aigua.
- Taxa llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.
- Taxa d’expedició de documents administratius.
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic.
- Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica.
- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a 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.

XIII – 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.
XIV – Altres ingressos de dret públic, no tributaris: execucions subsidiàries,
concessions administratives i sancions diverses
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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.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Capellades 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.- 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.
16.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del
Riu, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu en data 17 de desembre de 2009 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
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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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Castellar del Riu, en data 17 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- 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.
17.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellolí, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció 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 Castellolí en data 13 de juliol de 2010 acordà l’especificació
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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.
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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Castellolí, en data 13 de juliol 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’especifiquen:
- 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 Castellolí 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
 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 recàrrec 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
 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 pel subministrament d’aigües
 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 – 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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VIII – 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.
IX – Altres ingressos de dret públic, no 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.
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.
 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.
XI – 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Taxes diverses:
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
- Taxa per llicències urbanístiques.
- Taxa per llicència d’obertura d’establiments.
- Taxa per inspecció de motors en establiments.
- Taxa reguladora del cementiri.
- Taxa vigilància i inspecció i tinença d’animals domèstics.
- Taxa per la neteja i tancament de solars.
- Taxa pel servei d’intervenció integral de l’administració en les activitats i
instal·lacions.
- Taxa per la prestació de serveis de llar d’infants municipal.
- Taxa per les llicències de primera ocupació.
- Taxa per serveis especials.
- Taxa per l’ús d’instal·lacions i annexes municipals.
- Taxa per l’expedició de documents.







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,
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 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Copons, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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“El Ple de l’Ajuntament de Copons 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,
liquidació, inspecció 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Copons, 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’especifiquen:
- 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 Copons 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
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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.
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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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







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 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.
XII – 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.
19.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de la Garriga en data 28 de juliol de 2010 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 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.
Vist el punt 6 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.
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149, del 23 de juny de 2010, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga,
en data 28 de juliol 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:
I – Quotes urbanístiques
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Les facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament per la recaptació en
via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats urbanístiques
col·laboradores, un cop providenciats de 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.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Garriga 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 dels ingressos de dret públic, la recaptació 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.
20.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Jorba, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Jorba en data 27 de juliol 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Jorba, en data 27 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- 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 Jorba 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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

VII – 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.
VIII – 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.
IX – 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.
X – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per llicència d’intervenció integral
d’activitats. Taxa per llicència obertura d’establiments. Taxa per la instal·lació de
portades, aparadors, vitrines i anuncis. Taxa per aprofitaments especials que no siguin
d’interès general.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
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Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via
pública
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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 – Taxa per subministrament d’aigua. Taxa expedició documents administratius.
Taxa prestació serveis piscina municipal. Taxa aprofitament especial Capella de Sant
Genís. Taxa per l’escola bressol. Taxa aprofitament especial casaments civils a
l’Ajuntament. Taxa per retirada vehicles abandonats, estacionats defectuosament o
abusivament a 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.
XIV – Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries,
administratives i sancions diverses.
 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.
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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.
21.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Llagosta, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta en data 29 de juny de 2010 acordà la delegació
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta,
en data 29 de juny 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:
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I – Taxes per
- Serveis de salut pública
- Utilitzar privativament o aprofitament especial de béns de propietat municipal i
prestació de serveis. Excepte el concepte “d’entrada de vehicles-guals” del qual es
continuarà fent el que s’havia acordat a la delegació de data 30 de gener de 2003.
- Prestació del servei de veu pública.
- Intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
- Llicències del servei d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.







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

II – Preus públics per
- Servei d’atenció domiciliària
- Lloguer de sales, instal·lacions culturals i altres anàlegs







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

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








IV – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.








2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Llagosta a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’indica:
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- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns 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.
22.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats ingressos
de dret públic municipals .
“El Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès en data 20 de maig de 2010 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
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Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Llinars del
Vallès, en data 20 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de la funció
de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Cànon per la concessió administrativa del domini públic
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.








2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Llinars del Vallès a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
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 la totalitat dels 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.
23.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada per la Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària la Plana a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana en data 2
de juny de 2010 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, la Manconunitat 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada per la Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana, en data 2 de juny 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:
- Preu Públic per la utilització de la deixalleria
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal
corresponent.
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR la clarificació de la delegació acordada per la Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana 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 – 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 la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
la Plana la competència de dictar la provisió de constrenyiment, inciant-se les
actuacions de les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu
dictat per l’òrgan municipal competent.
II – Taxa per la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal
corresponent.
 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 – Aportació al servei mancomunat de recollida i tractament de residus municipals.
Aportació al servei mancomunat de neteja viària.
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal
corresponent.
 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 la delegació acordada per la Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana 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:
- La Mancomunitat 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.
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Tercer.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana
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 – Taxa per la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal
corresponent.
 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 – Aportació al servei mancomunat de recollida i tractament de residus municipals.
Aportació al servei mancomunat de neteja viària.
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal
corresponent.
 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 - Preu Públic per la utilització de la deixalleria
Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal
corresponent.
 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.
24.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de
Calders, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals .
“El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders en data 30 de juny 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.
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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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
Monistrol de Calders, en data 30 de juny 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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25.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Olivella en data 27 de juliol 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Olivella, en data 27 de juliol 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.
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Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre 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.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
26.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olvan, 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’Olvan en data 29 de juny 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.
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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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Olvan, en data 29 de juny 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.

81

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

27.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en data 14 de juliol 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en data 14 de juliol 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.
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Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre 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.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat 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
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que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
28.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats 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 .
“El Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en data 30 de juny 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès, en data 30 de juny 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
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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.
29.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 21 de juny de 2010 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, en data 21 de juny 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:
- Contribucions especials
 Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu i concessió de
fraccionaments.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts que derivin 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.
30.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 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.

86

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat, 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 – Taxa per ocupació de la via pública
 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.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Taxa per reserva d’espai
 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.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Taxa per talls de carrer
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.
 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 – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
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.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.





V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Climent de Llobregat a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’indiquen:
- 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.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
31.- Dictamen de data 4 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, 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 Llorenç d’Hortons en data 29 de juliol 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Llorenç d’Hortons, en data 29 de juliol 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 – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació dels 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 – Sancions administratives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació dels 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 – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa-administrativa
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació dels 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.
2.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació dels acords municipals acordats amb
anterioritat al Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, de data 29 de juliol de
2010 relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona que abasten les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, amb les actuacions
següents:
▪

Aprovació dels crèdits incobrables

3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Llorenç d’Hortons 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 de Sant Llorenç d’Hortons 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.
 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.
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 - 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.
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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 dels 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 – 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 dels 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
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació dels 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:
- Recollida d’escombraries.
- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- 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.
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X – Taxes per:
- Llicències urbanístiques.
- Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
- Lliurament de plaques de control de possessió de llicència per part dels promotors
d’obres i ordenança d’ús de les mateixes.
- Prestació dels serveis d’assistència/estada a l’Escola Bressol municipal de Sant
Llorenç d’Hortons
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels 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 dels 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 dels 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 dels 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 dels 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.
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 executius dictat per l’òrgan
municipal competent.
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.
32.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní 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 Sant Sadurní d’Anoia en data 30 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.
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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia, en data 30 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i/o 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.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Sancions administratives
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
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.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Taxa per la prestació de serveis 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.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació dels acords municipals adoptats amb
anterioritat a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i/o 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 de
Sant Sadurní d’Anoia 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 Sant Sadurní 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.
 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.
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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.
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.
 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.
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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.
VI – Contribucions especials
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.









VII – Quotes d’urbanització imposades per l’Ajuntament
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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
aquesta Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les
Entitats Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el
constrenyiment per aquest Ajuntament.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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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.
 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 – Taxes per:
- Recollida d’escombraries, tractament, recuperació i eliminació de residus sòlids
urbans.
- Taxa per a la prestació de serveis de cementiri municipal.
- Entrada de vehicles-guals.
- Exhibició de rètols












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.
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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.

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.
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
qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació
en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictar per l’òrgan municipal competent.
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.
33.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
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clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en dates 25 de març de 2010, 27
de maig de 2010 i 22 de juliol 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, en dates 25 de març de 2010, 27 de maig de 2010 i 22 de juliol 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:
- 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.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació 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 de la totalitat 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 Santa Eulàlia de Ronçana 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 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.
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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.

II - 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.
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.
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Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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

VIII – Quotes urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
X – Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública
 Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
practicades per l’Ajuntament.
 Recaptació dels 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.
XII – Taxa per la prestació dels servei d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de 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 – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
 Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
practicades per l’Ajuntament.
 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.

XIV – Taxa per expedició de documents administratius i altres serveis administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV – Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament
pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVI – Sancions urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVII – Ingressos derivats de la imposició de sancions per infracció de les Ordenances
Municipals de Policia i Bon Govern
 Recaptació dels 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.
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.
34.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès, a favor de
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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 Santa Fe del Penedès en data 5 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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Fe
del Penedès, en data 5 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels 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.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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II – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 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.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 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.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
2.- ACCEPTAR l’ampliació de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic delegats en acords anteriors a favor de la Diputació de
Barcelona que a continuació s’especifica:
- Aprovació dels crèdits incobrables
3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Fe del Penedès 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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4.- Restar assabentat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Santa Fe del
Penedès de data 5 de maig de 2010 en relació a avocar la gestió i la recaptació de les
taxes següents:
-

Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors i instal·lacions
anàlogues i d’establiments industrials i comercials.
Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres.

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 Santa Fe del Penedès 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, 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 – 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 crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
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en cada terme municipal les referides empreses 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.
VII – Taxes per:
- Recollida d’escombraries
- Clavegueram
- Prestació de serveis en cementiris locals
- Prestació de transports
 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.
VIII – Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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IX – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
X – 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
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 – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació
en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictar per l’òrgan municipal competent.
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.
35.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Torrelavit en data 12 de juliol 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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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.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit,
en data 12 de juliol 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 d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a
l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laborades d’aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment
per aquest Ajuntament
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- ACCEPTAR la clarificació de l’abast de les delegacions anteriors de l’Ajuntament
de Torrelavit a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
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I – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la seva gestió,
l’abast d’aquesta delegació s’haurà d’entendre efectuada també a la concessió i
denegació d’exempcions i bonificacions.
II – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació
en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb
la notificació del corresponent títol executiu dictar per l’òrgan municipal competent.
3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Torrelavit 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 Torrelavit a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
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Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
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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 d’exempcions i bonificacions.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals. Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues i d’establiments industrials i
comercials.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
Taxa per subministrament d’aigua, gas i electricitat. Taxa per expedició de documents
administratius. Taxa per la llicencia d’obertura d’establiments.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VIII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX







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

X – Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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.
 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.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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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.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XV – 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 d’aquest 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.
 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.
36.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes
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 Vallromanes en data 15 de juliol 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,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist el punt 6 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, en relació a les competències que atribueix a la
Presidència del Organisme de Gestió Tributària l’article 6, apartat n, dels estatuts de
dit Organisme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vallromanes, en data 15 de juliol 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’indica:
- 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.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Vallromanes a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,

120

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 la totalitat 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 Vallromanes a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
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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 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Taxa per recollida, tractament, eliminació d’escombraries i altres residus urbans
 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 pel servei 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.
IX – Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
X – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 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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XI – Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XII – Taxa per ocupació de via pública
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XIII – Sancions diverses imposades per l’Ajuntament en l’exercici de la seva facultat
sancionadora
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XIV – Facultats que la legislació urbanística atorga per a la recaptació en via de
constrenyiment dels ingressos corresponents a les Entitats urbanístiques
col·laboradores
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XV – Altres ingressos de Dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament
pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
El Sr. President va demanar als senyors i senyores diputats i diputades que els punts
37 i 38 de l’ordre del dia es debatessin de manera conjunta, ja que tenen molta relació
entre ells.
37.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2010 que proposa aprovar el conveni entre
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de transferència de titularitat
de determinades carreteres de la xarxa local i de finançament d’actuacions.
38.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2010 que proposa aprovar el conveni entre
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d’impuls de millora del
viari local.
Per explicar el contingut dels dos dictàmens, la Presidència cedí l’ús de la paraula a la
Presidenta de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Sra. Anna
Hernàndez. La Presidenta de l’Àrea començà dient que voldria ressaltar la importància
d’aquests dos dictàmens que proposen l’aprovació de dos convenis: un, de
transferència de titularitat, i l’altre, de millora del viari local. Dir que no solament són
importants en sí mateixos sinó que, a més, amb l’aprovació d’aquests convenis es
tanca defini-tivament un tema històric, el tema de les carreteres i potser val la pena,
encara que sigui breument, aturar-nos i fer una mica la història de on venim i a on
som.
Des d’aquest punt de vista, recordar que la Diputació havia construït carreteres de les
quals era titular des de l’any 1841, ara fa més de 150 anys i tenia una xarxa al voltant
d’uns dos mil quilòmetres. L’any 1993 una llei de la Generalitat va determinar que la
titularitat d’aquestes carreteres passés a la Generalitat i així ha estat fins a la llei del
2008 (Text refós del 2009) que retorna la titularitat a les diputacions. De tots és
conegut que el problema que va generar la llei del 93 va ser la situació de
provisionalitat en què va deixar aquestes carreteres locals, perquè hi havia, si
recorden, una disposició transitòria de l’esmentada llei que el que feia era adjudicar
d’una manera genèrica, a les diputacions, sota el mot de explotació, de les carreteres
de titularitat de la Generalitat, mentrestant aquesta titularitat i gestió no l’assumís la
pròpia Generalitat, cosa que no ha fet mai, i per tant estàvem en aquesta situació. La
Diputació des d’aquell moment es va fer càrrec del manteniment d’aquestes carreteres
i òbviament ha treballat fent reforços de ferm, obres de fàbrica, ponts, barreres de
protecció, senyalització, a més a més d’aplicar en aquestes carreteres una inversió
pròpia i també des de la Xarxa de la pròpia Diputació a petició dels diferents
ajuntaments, com són totes les travesseres urbanes i com són, també, les rotondes, i
tot això ho ha fet sota un concepte global compartit, que és la seguretat, que és la
principal preocupació dels gestors dels sistemes viaris.
Jo crec que des d’aquest punt de vista, afegí, es pot dir que hem treballat i hem
treballat molt durant aquests anys, però jo voldria posar de manifest un tema molt
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important: que el treball s’ha fet amb una òptica de determinar un nou model de gestió
de les carreteres. Això és molt important perquè és un tema conegut pels ajuntaments
i també per la resta d’administracions. Aquest nou model de gestió de les carreteres,
que ha consistit bàsicament en una gestió al servei de les persones, al servei del
territori, intentant fer una funció integradora i cohesionadora des del punt de vista que
nosaltres entenem: que les carreteres tenen una funció social, també, i que han d’estar
integrades al territori servint-lo i cohesionant tots els elements que allí s’hi produeixin
perquè a les carreteres hi ha vida i no són un element de nou a sobre el territori sinó
que el serveixen. Jo penso que això és el més important com a concepte i com a
filosofia que la Diputació ha fet, com a model, la manera de gestionar les carreteres
durant aquests anys.
També dir que, abans d’arribar aquí, vam passar per una situació, a l’any 2006, en què
es va signar un primer conveni amb la Generalitat, que aquest conveni sense modificar
la llei del 93, que era la vigent, feia una cosa que ja aquesta pròpia llei establia, que
era una mica acomodar la classificació de les carreteres a la realitat. Sabeu que hi han
tres nivells de carreteres: el bàsic, el comarcal i el local, i el que vam fer amb aquest
conveni és intercanviar, per part de la Diputació es va traspassar en ferm a la
Generalitat 400 quilòmetres de carreteres que eren comarcals, i les gestionàvem, i la
Generalitat va delegar a la Diputació la gestió de 300 quilòmetres de carreteres locals,
que la Generalitat n’era titular i va passar la gestió. Va haver aquest intercanvi. A més
a més, aquest conveni del 2006 el que va fer va ser aportar una petita inversió de
diners conjunta, al 50%, amb la Diputació, que van ser 30 milions d’euros en cinc anys
per a la millora de la xarxa viària local. Bé, això ha estat el que hi ha hagut fins ara, fins
a l’any 2008 (Text refós 2009. que va modificar aquesta llei del 93 establint, com deia
al principi, el traspàs de la titularitat de les carreteres de la xarxa local a les
diputacions). Aquesta llei ja establia que s’havia de fer un conveni entre la Generalitat i
les diputacions per tal de fer efectiu aquest traspàs i que aquest conveni hauria de
contenir els recursos econòmics necessaris. Hem treballat durant tot aquest temps
perquè avui es puguin dur dos convenis. Nosaltres partíem de què volíem un, però al
final han estat dos. Dos convenis consensuats i que pensem que són molt bons per a
ambdues parts. Aquests convenis, com deia al principi, són el de titularitat i el de la
nova xarxa local que pensem que és un aspecte, també, molt positiu que recull la llei
del 2009, que és aquesta redacció per part de les diputacions dels Plans Zonals, que
hauran de recollir la reclassificació dels camins en carreteres locals en funció, també,
d’una prioritat en termes territorials. A partir d’aquí, doncs, és sobre la base de tot això
que avui portem aquests dictàmens per aprovar, aquests dos convenis, que el que són
tenen una vigència tots dos de quinze anys, que poden ser prorrogats de comú acord, i
que el que aporten, a part de la titularitat, doncs un muntant econòmic al 50% durant
aquests quinze anys de 150 i 150 milions d’euros, i el que fa referència als camins
doncs també és a quinze anys, com deia, i aporta 40,5 milions d’euros suplementaris,
de manera que el muntant global jo crec que és important i podem dir, doncs, que a
partir d’aquí és possible millorar la nostra xarxa. En breu està prevista la signatura
d’aquests convenis i com deia al principi es tanca així definitivament un tema històric i
es resol, jo crec, a satisfacció.
A continuació, sol·licità la paraula el Sr. Ciurana per adreçar-se a a la Sra. Hernandez
dient-li que tant de bo poguéssim dir que avui es tanca un tema històric. Vostè ha
començat i ha acabat la intervenció dient això i els hi asseguro que res no ens plauria
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més que això fos veritat, però vostè també ha dit una altra cosa que em sembla molt
evident, que és que el que deia és que aquest conveni havia de contemplar els
recursos econòmics necessaris. Vostè mateixa va fer una compareixença en el
Parlament, ara fa un mesos, en què fixava l’import del servei de la Diputació,
lògicament havia calculat per fer el traspàs, perquè el manteniment de les carreteres i
el funcionament i la millora de les carreteres traspassades fos prou eficaç.
Malauradament, no ens acostem ni a la xifra que vostè va donar en el seu moment i
per tant, nosaltres, tot i que entenem les expectatives que havia creat la llei i que en
certa manera hi va haver una manifestació de satisfacció col·lectiva per la llei
aprovada, és evident al nostre entendre que s’ha quedat molt curt aquest conveni. La
gent, al final, no sap; els usuaris no saben si una carretera és titularitat d’un
Ajuntament, d’una Diputació, de la Generalitat o de qui sigui. El que volen és que
estigui bé, en bones condicions, que afavoreixi la seguretat vial, etcètera. Nosaltres
tenim la sensació que amb aquest conveni no es tanquen tots els recursos necessaris
per tenir en bon estat la xarxa de carreteres que ens afecta i, per tant, sàpiguen que en
el punt número 37-38 el nostre Grup farà una abstenció.
La Sra. Hernàndez sol·licità de nou la paraula per contestar al Sr. Ciurana dient-li que
el convido a què faci l’exercici matemàtic a partir de, sempre en el temps que hem
estat treballant el contingut d’aquest conveni, doncs el que s’ha partit sempre és d’un
informe inicial que va fer la Diputació i, per tant, s’ha partit dels criteris que la pròpia
Diputació tenia per fer aquesta avaluació que, com vostè mateix deia, la vàrem
presentar en el seu moment i el que s’ha fet a partir de l’intercanvi que hi ha hagut de
quilòmetres de carreteres i, per tant, hi havia un més i un menys, doncs s’ha intentat
arribar al màxim a la proporció aritmètica més possible, i jo crec que si fa vostè aquest
exercici, potser se senti una mica més satisfet.
Per finalitzar, la Presidència manifestà que ens ajustem i ens apropem molt als 700
milions d’euros.
37.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2010 que proposa aprovar el conveni entre
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de transferència de titularitat
de determinades carreteres de la xarxa local i de finançament d’actuacions.
“I. ANTECEDENTS
1.- La Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació la Llei 7/1993, de 30 de setembre,
de carreteres ha establert, per raons d’eficiència i optimització de recursos, una nova
distribució de la titularitat i competència de la xarxa de carreteres de Catalunya: la
xarxa local, en la referida Llei, s’atribueix a les diputacions o als ens supramunicipals
que les substitueixin; i la xarxa bàsica i comarcal a la Generalitat de Catalunya.
Aquesta modificació ha quedat incorporada en el text refós de la Llei 7/1993, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2009 de 25 d’agost.
2.- Igualment, en l’àmbit de clarificació competencial, la disposició transitòria primera
de la llei invocada fixa el mecanisme que s’haurà d’utilitzar per a portar a terme els
traspassos adequats al nou règim de titularitats, i indica que es durà a terme per mitjà
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d’un conveni, que ha d’ésser aprovat pel Govern de la Generalitat i els òrgans
corresponents de cada Diputació, el qual, ha d’establir els recursos econòmics
necessaris pel finançament de la inversió.
3.- D’altra banda d’acord amb les previsions establertes en la mateixa Llei de
carreteres, la Generalitat de Catalunya ha establert una sistematització de la xarxa
viària catalana, mitjançant la introducció d’una classificació funcional, que preveu les
característiques del trànsit al qual serveix de suport cada carretera i pel qual s’agrupen
en les categories de xarxa bàsica, comarcal i local.
En aquest sentit, el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, aprovat per
Decret 310/2006 de 25 de juliol, defineix la xarxa bàsica i la xarxa comarcal de
carreteres, i estableix que la xarxa local estarà formada per la resta de carreteres
existents i totes les noves que es proposin en els corresponents plans zonals. Aquesta
classificació haurà d’orientar la planificació de les actuacions viàries dels propers anys.
4.- En data 29 de maig de 2006 la Diputació de Barcelona i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni amb
l’objecte d’implementar el procés de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les
carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona i de definir les que gestionaria la
Diputació.
5.- En la clàusula segona del referit conveni es va establir que la gestió de
determinades carreteres que integraven la xarxa comarcal, i que, fins aleshores,
gestionava la Diputació de Barcelona, passessin a la Generalitat de Catalunya i així
mateix, la Diputació de Barcelona gestionaria, mitjançant una delegació de
competències durant un període de 5 anys, 315,081 Km de carreteres de xarxa local
que fins el moment gestionava la Generalitat. La vigència d’aquest conveni finalitza el
30 de maig de 2011
6.- D’acord amb la clàusula segona del referit conveni, el Govern va dictar l’Acord
71/2006, de 25 de juliol, de delegació de competències en matèria de carreteres a la
Diputació de Barcelona, i el Decret 309/2006, de 25 de juliol, de traspàs de les
carreteres que integren la xarxa comarcal de les carreteres gestionades per la
Diputació de Barcelona a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.
7.- En base al que s’ha exposat, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya consideren necessari subscriure un nou conveni ajustat a la nova regulació
legislativa.
8.- El Conveni inclou les clàusules que s’indicaran, amb el contingut que es detalla a la
part dispositiva d’aquest Dictamen, així com els annexes que s’esmenten:
Primera.- Objecte del conveni.
Segona.- Xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.
Tercera.- Aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya a la millora de la
xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.
Quarta.- Itineraris substituïts per noves carreteres.
Cinquena.- Règim transitori.
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Sisena.- Vigència del conveni.
Setena.- Comissió de seguiment.
Vuitena.- Informació institucional.
Novena.- Jurisdicció.
Desena.- Vigència del Conveni de col·laboració
Administracions en data 29 de maig de 2006.

signat

per

ambdues

Annex 1.- Xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.
Annex 2.- Xarxa de carreteres a traspassar per la Generalitat de Catalunya a la
Diputació de Barcelona.
Annex 3.- Xarxa de carreteres que continuarà gestionant la Diputació de Barcelona
per delegació de la Generalitat de Catalunya fins la finalització de la
vigència del conveni actual a 30 de maig de 2011.
9.- L’esmentat conveni ha estat aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya celebrat en data 7 de setembre de 2010
II. NORMATIVA APLICABLE
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya (art. 140.5), quant a les competències de la Generalitat sobre la xarxa viària
en l’àmbit territorial de Catalunya.
- Text refós de la Llei de carreteres, aprovat per Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
- Pla d’Infraestructures del transport de Catalunya, aprovat per Decret 310/2006 de 25
de juliol.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (arts. 31 i 36 i 47.2h),
sobre competències de les províncies i al requeriment del vot favorable de majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per a l’adopció d’un acord
sobre transferència de funcions o activitats a d’altres administracions públiques.
- Llei de vegueries, aprovada pel Parlament de Catalunya el 27.7.2010 (BOPC núm.
785, del 30.7.2010), en allò que regula la transició de les diputacions als consells de
vegueria (art. 31, disposició transitòria primera, apartat 1, i preceptes concordants); llei
publicada el dia 6 de setembre de 2010 en el DOGC, núm.5708.
Vist el punt 2.1.3.a) i 2.1.8, a contrari, 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 de data 16.6.2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.6.2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR el Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de
transferència de titularitat de determinades carreteres de la xarxa local i de
finançament d’actuacions, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT
DE
POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, DE TRANSFERÈNCIA DE
TITULARITAT DE DETERMINADES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL I
DE FINANÇAMENT D’ACTUACIONS
Barcelona, ... de ..................... de 2010
REUNITS:
L’Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, que intervé en nom i representació de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
L'Excel·lentíssim Sr. Antoni Fogué i Moya, President de la Diputació de Barcelona, que
intervé en nom i representació d’aquesta corporació provincial, en virtut de les
atribucions que li confereix l'article 34 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, en relació amb el núm. 3 de l'article 90 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, assistit per la Sra. Petra Mahillo Garcia, que actua en la seva condició de
secretària de l’esmentada Diputació i, com a tal, assessora jurídica i fedatària pública
d’aquesta institució.
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure el present conveni de
col·laboració i
MANIFESTEN:
I.- La Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de
carreteres ha establert, per raons d’eficiència i optimització de recursos, una nova
distribució de la titularitat i competència de la xarxa de carreteres de Catalunya: la xarxa
local, en la referida Llei, s’atribueix a les diputacions o als ens supramunicipals que les
substitueixin; i la xarxa bàsica i comarcal a la Generalitat de Catalunya.
Aquesta modificació ha quedat incorporada en el text refós de la Llei 7/1993, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2009 de 25 d’agost.
II.- Igualment, en l’àmbit de clarificació competencial, la disposició transitòria primera de
la llei invocada fixa el mecanisme que s’haurà d’utilitzar per a portar a terme els
traspassos adequats al nou règim de titularitats, i indica que es durà a terme per mitjà
d’un conveni, que ha d’ésser aprovat pel Govern de la Generalitat i els òrgans
corresponents de cada Diputació, el qual, ha d’establir els recursos econòmics
necessaris pel finançament de la inversió.
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III.- D’altra banda d’acord amb les previsions establertes en la mateixa Llei de carreteres,
la Generalitat de Catalunya ha establert una sistematització de la xarxa viària catalana,
mitjançant la introducció d’una classificació funcional, que preveu les característiques del
trànsit al qual serveix de suport cada carretera i pel qual s’agrupen en les categories de
xarxa bàsica, comarcal i local.
En aquest sentit, el Pla d’infrastructures del transport de Catalunya, aprovat per Decret
310/2006 de 25 de juliol, defineix la xarxa bàsica i la xarxa comarcal de carreteres, i
estableix que la xarxa local estarà formada per la resta de carreteres existents i totes les
noves que es proposin en els corresponents plans zonals. Aquesta classificació haurà
d’orientar la planificació de les actuacions viàries dels propers anys.
IV- En data 29 de maig de 2006 la Diputació de Barcelona i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni amb
l’objecte d’implementar el procés de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les
carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona i de definir les que gestionaria la
Diputació.
V.- En la clàusula segona del referit conveni es va establir que la gestió de determinades
carreteres que integraven la xarxa comarcal, i que, fins aleshores, gestionava la
Diputació de Barcelona, passessin a la Generalitat de Catalunya i així mateix, la
Diputació de Barcelona gestionaria, mitjançant una delegació de competències durant un
període de 5 anys, 315,081 Km de carreteres de xarxa local que fins el moment
gestionava la Generalitat. La vigència d’aquest conveni, finalitza el 30 de maig de 2011
VI.- D’acord amb la clàusula segona del referit conveni, el Govern dictar l’Acord 71/2006,
de 25 de juliol, de delegació de competències en matèria de carreteres a la Diputació de
Barcelona, i el Decret 309/2006, de 25 de juliol, de traspàs de les carreteres que integren
la xarxa comarcal de les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona a la xarxa
de carreteres de la Generalitat de Catalunya.
VII.- En base al que s’ha exposat les parts consideren necessari, subscriure un nou
conveni ajustat a la nova regulació legislativa.
VIII.- I per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts subscriuen
aquest conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest Conveni establir les bases que han de regir la col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques per tal de perfeccionar el procés de traspassos en
matèria de carreteres entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que
es troba previst a la disposició transitòria primera del Decret Legislatiu 2/2009 de 25
d’agost, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de carreteres, respecte dels trams de
carretera previstos en l’annex 1 i 2 d’aquest conveni.
I també constituir un Pla de millora, pels propers quinze anys, en les carreteres locals .
Segona.- Xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona
En virtut del que preveu el text refós de la Llei 7/1993, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, la Diputació de Barcelona és titular, i per tant exerceix totes les
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competències inherents a la mateixa, de les carreteres que integren la xarxa local
relacionada en l’annex 1 del present conveni.
En virtut del present conveni la Diputació de Barcelona assumeix la titularitat de les
carreteres que integren la xarxa local relacionada en l’annex 2 del present conveni.
Per tal de fer efectives les transferències de titularitat acordades, una vegada hagi estat
aprovat el present conveni pel Govern de la Generalitat i el Ple de la Diputació de
Barcelona, i en el termini màxim d’un mes des de l’esmentada aprovació, es signaran les
corresponents actes formals de traspàs.
En aquestes actes, que subscriuran els membres de la Comissió de seguiment prevista
en la clàusula vuitena d’aquest conveni, s’especificaran amb precisió les característiques
dels trams que se cedeixen i es farà constar la documentació que la Diputació de
Barcelona i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques han de bescanviar.
No són objecte de traspàs i per tant no s’han inclòs en l’annex 2, aquells trams que
siguin susceptibles d’integrar-se en la xarxa viària municipal ni aquells altres que, per les
característiques del trànsit al qual serveixen de suport, són susceptibles d’integrar-se en
la xarxa comarcal, en tenir una intensitat viària més ajustada a les característiques
d’aquest tipus de xarxa.
D’acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Primera del Text refós de la Llei de
carreteres, mentre la transferència de titularitat no sigui efectiva, la Diputació de
Barcelona continuarà exercint les competències i funcions que exercia amb anterioritat a
la signatura del present conveni.
Tercera.- Aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya a la millora de la xarxa
local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona
La Comissió de seguiment regulada en la clàusula setena d’aquest conveni, a proposta
de la Diputació de Barcelona, formularà un Pla anyal d’actuació de millora general en
carreteres locals, amb un volum d’inversió de VINT MILIONS EUR /ANY (20MEUR/any),
a finançar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
amb una aportació per cadascuna de les parts de DEU MILIONS EUR/ANY (10 MEUR/
any).
Ambdues parts es comprometen a mantenir aquesta línia d’actuació durant un període
de 15 anys, a partir de l’any 2011 i podrà ser prorrogada mitjançant acord exprés de les
dues parts.
Un cop definida la proposta anyal d’actuacions per part de la Comissió de seguiment,
aquest Pla anyal de millora general en carreteres locals establirà les obligacions de
cadascuna de les administracions signatàries d’aquest conveni respecte a cadascuna de
les actuacions definides en el Pla.
Quarta.- Itineraris substituïts per noves carreteres
Tots aquells trams de carreteres de la xarxa bàsica o comarcal substituïts per la
construcció per part de la Generalitat de noves carreteres, podran ser objecte de traspàs
a la Diputació de Barcelona, previ acord econòmic entre ambdues administracions
independentment del present conveni, i prèvia la tramitació prevista per la normativa
vigent.
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Cinquena.- Règim transitori
Malgrat el que es disposa a la clàusula segona, les parts convenen que cadascuna
assumirà la continuació dels expedients d'obres iniciats amb anterioritat a la signatura
d'aquest Conveni.
A aquests efectes s’entendrà que els expedients d’obres han estat iniciats si s’ha aprovat
l’expedient de contractació corresponent.
Les incidències en relació amb la gestió d'aquestes obres seran resoltes en el si de la
Comissió de seguiment indicada en la clàusula setena.
Sisena.- Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni es preveu fins a la completa finalització del procés de
traspassos de carreteres assenyalades en l’annex 2 i la completa finalització de la
inversió prevista en la clàusula tercera.
El termini de vigència del present conveni i pel que fa a les actuacions específiques
previstes a la clàusula tercera podrà ser objecte de pròrroga per mutu acord de les parts.
Setena.- Comissió de seguiment
Es crearà una Comissió específica de seguiment, integrada paritàriament per dos
representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques – El subdirector
general d’Actuació Viària i El cap del Servei Territorial de carreteres de Barcelona- i dos
representants de la Diputació de Barcelona - El coordinador de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge i El gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i MobilitatAquesta Comissió de seguiment tindrà com a objectiu principal, a més dels que s’han
previst anteriorment, el d’impulsar el compliment de les previsions contingudes en el
present conveni i signar les actes formals de traspàs, així com estudiar i proposar la
resolució de les qüestions incidentals i procedimentals que puguin sorgir en la seva
aplicació.
Vuitena.- Informació institucional
Es garantirà la informació institucional de les dues administracions integrants d’aquest
conveni, mitjançant cartells o panells d’obra a instal·lar a les actuacions finançades en el
marc d’aquest conveni.
Novena.- Jurisdicció
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació d’aquest conveni.
En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Desena.- Vigència del Conveni de col·laboració signat per ambdues Administracions en
data 29 de maig de 2006.
La signatura del present conveni no alterarà la vigència de la delegació de competències
a la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 25
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de maig de 2006 i per Acord de Govern 71/2006, de 25 de juliol, en les carreteres que es
relacionen en l’annex 3 d’aquest conveni, prevista fins al 30 de maig de 2011.
Per tant, les actuacions específiques que es van detallar de comú acord en virtut de dit
conveni s’executaran d’acord amb les previsions i distribució de recursos econòmics que
es van establir en el mateix, pel que fa a les anualitats de 2007 a 2010.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el
lloc i la data expressats a l’encapçalament.
ANNEX 1. XARXA DE CARRETERES DE TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Carretera
B-101
B-102
B-113
B-121
B-150
B-151
B-421
B-423
BP-1101
BP-1121
BP-1241
BP-1413
BP-1417
BP-1432
BP-1432z
BP-1438
BP-1503
BP-2121
BP-2126
BP-2151
BP-2427
BP-4313
BP-4653
BP-4654
BP-5002
BP-5107
BP-5109
BV-1001
BV-1004
BV-1005
BV-1006
BV-1031
BV-1033
BV-1037
BV-1038
BV-1081
BV-1104
BV-1106

Descripció
Ramal de l’estació de Sant Guim de Freixenet
C.V. de la N-141a a Pujalt
C.V. de la C-1411 a la Puda
C.V. de l’Estació d’Olesa de Montserrat a la B-120
C.V. de la C-1413 a Castellbisbal
C.V. de Castellbisbal a la C-243c
C.V. de la B-420 a Montmajor
C.V. de Súria a l’Espunyola
Carretera del Bruc a Manresa (entroncament amb la C-37)
Carretera de l’estació de Monistrol de Montserrat al Monestir de Montserrat
Carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès
Carretera de la Montcada a Terrassa a Sant Cugat del Vallès, per Cerdanyola del
Vallès
Carretera de Gràcia a Manresa
Carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès
Antic traçat de la BP-1432
Ramal a l’Ametlla del Vallès
Carretera de Gràcia a Manresa
Carretera de Vilafranca del Penedès al límit de la província, en direcció a Aguiló
Carretera de la de Vilafranca del Penedès a Aguiló a la d’Igualada a Sitges, per
Font-rubí
Carretera de Sant Boi de Llobregat a la Llacuna
Carretera de Sant Boi de Llobregat a la Llacuna
Carretera de Moià a Calaf, per Súria
Carretera de Prats de Lluçanès a Sant Quirze de Besora
Carretera de Montesquiu al límit amb Lleida per Berga (del PQ 27,040 al 45,800
pertany a la Generalitat)
Carretera del Masnou a Granollers
Carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès
Ramal a Sant Pere de Vilamajor de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars
del Vallès
C.V. de Calaf a l’estació de Sant Guim de Freixenet
Ramal a Veciana
C.V. de Veciana a Copons
Ramal a Segur
C.V. de Pedrafita als Prats de Rei i de Pedrafita a Igualada
Ramal a Sant Pere Sallavinera
C.V. de Rubió a la carretera de Folgues a Jorba
C.V. d’Igualada a l’Espelt
C.V. de Castellfollit del Boix a Maians
Pont del Bruc
C.V. d’Òdena a la carretera de Madrid a França
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Longitud
292
1235
3565
375
3842
5123
1170
9410
12010
4500
16960
1495
2290
14617
425
814
1428
930
17340
1181
7565
14200
11090
27040
1620
16290
1670
375
586
4690
905
19159
550
5800
1293
4806
199
3470
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Carretera
BV-1122
BV-1123
BV-1201
BV-1202
BV-1203
BV-1211
BV-1212
BV-1221
BV-1223
BV-1224
BV-1225
BV-1225a
BV-1225b
BV-1229
BV-1243
BV-1245
BV-1248
BV-1249
BV-1273
BV-1274
BV-1275
BV-1310
BV-1341
BV-1411
BV-1414
BV-1415
BV-1416
BV-1418
BV-1421
BV-1423
BV-1424
BV-1432
BV-1433
BV-1435
BV-1439
BV-1462
BV-1466
BV-1468
BV-1468ant
BV-1483
BV-1484
BV-1485
BV-1489
BV-1501
BV-1501a

Descripció
C.V. de Castellgalí per Sant Cristòfol a la carretera de Monistrol de Montserrat a
Montserrat
C.V. de la carretera d’Esparreguera a Manresa a la del Bruc a Manresa, per
Marganell
C..V. d’Olesa de Montserrat a Martorell
C.V. d’Ullastrell al d’Olesa de Montserrat a Martorell
C.V. d’Ullastrell a la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sentmenat
C.V. de Vacarisses a l’estació d’Olesa de Montserrat
C.V. de Vacarisses a la carretera d’Esparreguera a Manresa
C.V. de Terrassa a la carretera de Basella a Manresa
Ramal a Mura de la C.V. de Terrassa a Talamanca
C.V. de Rocafort al Pont de Vilomara
C.V. de Manresa al Pont de Vilomara
Baixada vella a l’abocador
Ramal al Raval de Manresa
Manresa
C.V. de Caldes de Montbui a Sant Sebastià de Montmajor
C.V. de Castellterçol a Granera
C.V. de Sabadell (la Creu Alta) a Matadepera
C.V. de Sant Feliu del Racó a la carretera de Sabadell a Prats de Lluçanès
C.V. de l’Estació de Monistrol de Montserrat a la carretera de Terrassa a Monistrol
Ramal al Sanatori de Terrassa del C.V. de Terrassa a Talamanca
Ramal a Matadepera del C.V. de Terrassa a Talamanca
C.V. de Castellterçol per Castellcir a la carretera de Manresa a Vic, tram 1
C.V. de la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles a la de Mollet a Moià, per
Sant Quirze Safaja
C.V. de Cerdanyola del Vallès a Montcada, per Ripollet
C.V. de Sabadell a la carretera de la Montcada a Terrassa a Sant Cugat del Vallès,
per Cerdanyola
C.V. de Cerdanyola del Vallès a la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera (a
Horta), per Valldaura
Pont sobre el riu Ripoll, a Montcada
C.V. de la Plaça de l’Agregació de Vallvidrera a la carretera de Gràcia a Manresa
C.V. de Polinyà a la carretera de Sabadell a Granollers
C.V. de la carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui a la Granja Agrícola
Torre Marimon
C.V. de la Granja Agrícola Torre Marimon a la B-143, de la B-140 a Caldes de
Montbui
C.V. de Lliça d’Amunt a Granollers
C.V. de l’Ametlla del Vallès a la carretera de Granollers a Girona per l’estacióbaixador de Llerona
C.V. de Parets a la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès
C.V. de Granollers a la carretera de l’Ametlla del Vallès al Coll de la Manya per
Canovelles
C.V. de Sarrià a Vallvidrera i C.V. de Vallvidrera a Sant Cugat, per Valldoreix amb
ramal a les Planes
C.V. del Papiol a l’Estació del ferrocarril
C.V. de Molins de Rei a Vallvidrera
Travessera de Sant Bartomeu de la Quadra (tram antic)
C.V. de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès (terme de Bigues) a
la Parròquia de Bigues
C.V. de la Parròquia de Bigues a la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del
Vallès
C.V. de Sant Feliu de Codines a Sant Miquel del Fai
C.V. de Montmany al Figaró
C.V. de Castellbisbal, per l’estació del ferrocarril, a Martorell
Traçat antic de la BV-1501
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Longitud
3868
10820
8410
7504
3000
2850
7325
35957
2980
7330
3182
382
537
4854
12075
9720
4616
2280
2400
1080
438
2909
2250
2522
6900
11610
87
2265
1155
2130
790
3436
2654
4771
3947
14244
1730
12220
224
1850
1300
7030
4216
2825
315
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Carretera
BV-1602
BV-1604
BV-2001
BV-2002
BV-2003
BV-2004
BV-2005
BV-2006
BV-2041
BV-2111
BV-2111ant
BV-2112
BV-2113
BV-2115
BV-2116
BV-2117
BV-2119
BV-2122
BV-2127
BV-2128
BV-2129
BV-2131
BV-2132
BV-2133
BV-2134
BV-2135
BV-2136
BV-2137
BV-2138
BV-2141
BV-2151
BV-2152
BV-2153
BV-2153ant
BV-2154
BV-2155
BV-2156
BV-2158
BV-2162
BV-2171
BV-2176

Descripció
C.V. de Parets a la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès
C.V. de Parets a la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès
C.V. de Cornellà de Llobregat a Sant Feliu de Llobregat
Llobregat
C.V. de Sant Climent de Llobregat a la carretera de Barcelona a Santa Creu de
Calafell, a Viladecans
C.V. de Sant Boi de Llobregat a Begues (trajecte fins a Sant Climent) i enllaç amb
el C.V. BV-2003
C.V. de Sant Vicenç dels Horts a Torrelles de Llobregat (variant actual)
Ramal a Santa Coloma de Cervelló
C.V. de Gavà a Begues
C.V. de Sant Pere de Ribes a Olivella (incloses les travesseres de Sant Pere i
d’Olivella)
C.V. de Sant Pere de Ribes a Olivella (tram antic)
C.V. de Sant Pere de Ribes a Vilanova
C.V. de Sant Pere de Ribes a la carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell,
pels Cards
C.V. de Vilanova i la Geltrú a l’Arboç, per Castellet i la Gornal
C.V. de la Gornal a la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sant Jaume dels
Domenys
C.V. de la Gornal a la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sant Jaume dels
Domenys
C.V. de Moja a la carretera de Tarragona a Barcelona
Ramal a Torrelles de Foix i C.V. de Pontons a Torrelles de Foix
C.V. de Vilafranca del Penedès a Guardiola de Font-rubí, per Vilobí del Penedès
C.V. de la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sant Jaume dels Domenys, a
Castellví de la Marca
C.V. de Sant Martí Sarroca a la carretera de Vilafranca a la Llacuna, amb ramal a
l’Església de San Martí
C.V. de la Pobla de Claramunt a la carretera de Valls a Igualada
C.V. de Orpí a la carretera de Valls a Igualada
C.V. de la Torre de Claramunt a la carretera d’Igualada a Sitges, per Torre Baixa
C.V. de la Torre de Claramunt a la carretera d’Igualada a Sitges
C.V. de la Carretera d’Igualada a Sitges a la de la Pobla a Carme, per Espoia i la
Torre de Claramunt
Rofes
Tram 1
Ramal a Torrebusqueta del C.V. de Sant Joan de Mediona a la Llacuna
C.V. de Can Bou (Orpí) al de Carme a Miralles
C.V. de Sant Martí Sarroca a Guardiola de Font-rubí per la Rovira Roja i la
Massana
Ramal a Cal Rossell de la carretera de Sant Boi de Llobregat a la Llacuna
C.V. de la carretera d’Igualada a Sitges, pel Pla a Lavit i Terrassola
Antic C.V. de la carretera d’Igualada a Sitges, pel Pla a Lavit i Terrassola
(travessera pel Pla del Penedès)
C.V. de la carretera de Tarragona a Barcelona, per Ordal i Lavern, al Pla del
Penedès, de la C-243 al final
Gorner
C.V. de Santa Fe del Penedès a la carretera d’Igualada a Sitges
Ramal a Vilobí del Penedès, des del C.V. de Vilafranca del Penedès a Guardiola
de Font-rubí
C.V. de Pacs del Penedès a la carretera de Vilafranca del Penedès al límit
provincial, direcció a Aguiló
C.V. de la Gornal a la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sant Jaume dels
Domenys
C.V. dels Monjos a Castellví de la Marca
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Longitud
4728
3566
1730
8500
2805
3515
6258
240
1760
10180
763
4502
2900
500
5590
5567
1960
9328
9010
7306
1526
14127
2819
1510
1864
2929
14195
2750
1664
620
4203
1507
6535
1068
3710
3850
1335
578
720
4513
6310
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Carretera
BV-2201
BV-2202
BV-2204
BV-2212
BV-2230
BV-2231
BV-2233
BV-2234
BV-2242
BV-2243
BV-2247
BV-2249
BV-2251
BV-2293
BV-2296
BV-2304
BV-2411
BV-2412
BV-2415
BV-2416
BV-2421
BV-2422
BV-2425
BV-2428
BV-2428ant
BV-2429
BV-2432
BV-2433
BV-2441
BV-2443
BV-3001
BV-3002
BV-3003
BV-3008
BV-3009
BV-3011
BV-3012
BV-3051
BV-3101
BV-4021
BV-4022
BV-4023
BV-4024
BV-4025
BV-4131
BV-4132
BV-4135
BV-4235
BV-4242

Descripció
C.V. de Bellprat a la carretera que va de Santa Coloma de Queralt a la carretera de
Valls a Igualada
C.V. de Sant Martí de Tous a la carretera d’Igualada a Santa Coloma de Queralt
C.V. de la carretera de Valls a Igualada a la Tossa de Montbui
C.V. de Clariana a la carretera d’Igualada a Santa Coloma de Queralt
C.V. de Vilanova del Camí a Igualada
C.V. d’Argençola a la carretera de Madrid a França, i ramal
C.V. del Saió a la carretera d’Igualada a la de Santa Coloma de Queralt
C.V. de Carbasí (Argençola) a la carretera de Sant Guim de Freixenet a Santa
Coloma de Queralt
C.V. de Piera a Torrelavit pel Badorc
C.V. de Piera als Hostalets de Pierola
C.V. d’Espiells a Monistrol d’Anoia per Can Catassús
C.V. de Gelida a Sant Llorenç d’Hortons i C.V. de Sant Llorenç d’Hortons al de
Sant Sadurní d’Anoia a Piera
C.V. de la B-224 a Sant Joan Samora
C.V. de Sant Esteve Sesrovires a la carretera de Capellades a Martorell
Ramal al Pas de les Piles, des del C.V. de Martorell a Vilafranca del Penedès
C..V. de Canaletes a la carretera d’Igualada a Sitges
C.V. de Begues a Olesa de Bonesvalls i a Avinyonet del Penedès
C.V. de les Gunyoles al C.V. d’Olesa de Bonesvalls a Avinyonet del Penedès
Molanta
Ramal a l’Arboçar de Dalt
l’Amunt
Ramal a Can Roig
C.V. de Corbera de Llobregat a Gelida, per Corbera de Dalt (tram 2)
C.V. de la carretera de Tarragona a Barcelona, per l’Ordal i l’Avern, al Plà del
Penedès
Antiga travessera de Sant Pau d’Ordal
C.V. de Martorell a Vilafranca del Penedès
Pont sobre el riu Ripoll, a Torre-romeu, Sabadell, i accesos
C.V. d’enllaç de la carretera de Capellades a Martorell al camí de Martorell a
Vilafranca del Penedès
C.V. de Aiguamúrcia a Pontons
C.V. de la carretera d’Igualada a Sitges al Castell d’Olèrdola
C.V. de Cardona al límit de la província en direcció a l’Hostal del Boix, per Bergús
C.V. de Sant Mateu de Bages a Pinós
C.V. de Sant Mateu de Bages a Callús
C.V. de Manresa a Calaf per Fonollosa i C.V. de Fonollosa a Sant Pere Sallavinera,
per Aguilar de Segarra
Ramal a l’estació d’Aguilar de Segarra
Ramal a la Llavinera
C.V. de l’estació de Rajadell al de Manresa a Calaf per Fonollosa
C.V. de Sant Pere Sallavinera a l’estació dels Seguers
Camí d’accés al Parador de Cardona
C.V. de Sant Julià de Cerdanyola a Guardiola de Berguedà
C.V. de la Nou de Berguedà a la carretera de Solsona a Ribes de Freses, a Sant
Salvador de Cercs
Ramal al Santuari de Nostra Senyora de Lourdes, a la Nou de Berguedà
C.V. de Bagà al Coll de Pendís ai Coll del Pla, trams 1 i 3
C.V. de Fígols a la carretera de Solsona a Ribes
C.V. de l’Espunyola a Puig-reig, per Casserres
Ramal a Gironella del C.V. de l’Espunyola a Puig-reig, per Casserres
C.V. d’Avià a la carretera de Solsona a Ribes de Freser i ramal, i C.V. d’Avià a
l’estació d’Olvan
C.V. de Navàs a Viver i Serrateix
Ramal a Queralt
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Longitud
1945
1262
1910
6080
132
2740
2663
2974
13800
1699
3215
9690
1370
1740
490
3370
1630
850
7830
960
4632
634
9075
4760
1280
1480
1590
2550
3655
2114
11553
10342
13419
22160
635
676
3653
1100
1159
3805
5058
184
21038
10860
14376
7240
6175
15550
4400
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Carretera
BV-4243
BV-4315
BV-4316
BV-4317
BV-4341
BV-4342
BV-4346
BV-4401
BV-4402
BV-4404
BV-4406
BV-4501
BV-4512
BV-4601
BV-4602
BV-4607
BV-4608
BV-4608a
BV-4608b
BV-4609
BV-4611
BV-4655
BV-4656
BV-5001
BV-5003
BV-5005
BV-5006
BV-5008
BV-5011
BV-5012
BV-5022
BV-5023
BV-5024
BV-5026
BV-5031
BV-5033
BV-5034
BV-5035
BV-5101
BV-5103
BV-5105
BV-5106
BV-5108
BV-5111
BV-5112
BV-5114
BV-5115
BV-5116

Descripció
C.V. de Berga a Peguera
C.V. de Santa Maria d’Oló a la carretera de Moià a Calaf, per Súria
C.V. de Vic a la carretera de Moià a Calaf, per Súria
C.V. de Santa Eulàlia de Riuprimer a Muntanyola
154
Puigoriol
C.V. de la carretera de Vic a Gironella, per Sant Maurici i Sagàs (tram 1), a la Quar
Lluçanès
C.V. de la BV-4401 a la Galera
C.V. de Rocabruna a Olost, per Oristà a la Torre d’Oristà, tram 2 d’Oristà a Olost
Gironella
C.V. de Manresa a Santpedor
C.V. d’Artés al Pont de Cabrianes
C.V. de Sant Bartomeu del Grau a Vic, per Gurb
C.V. de la carretera N-152 a Santa Cecília de Voltregà i C.R. de Santa Cecília a
Sobremunt
C.V. de Sant Martí de Sobremunt al C.V. de Sant Boi de Lluçanès a Sant Hipòlit de
Voltregà
C.V. de Sant Boi de Lluçanès a Sant Hipòlit de Voltregà
Antic traçat d’accés a Manlleu
Antiga travessera de Sant Hipòlit de Voltregà
C.V. de la ctra. de Barcelona a Ribes (pont de Can Bernis) al de St. Boi de
Lluçanès – St. Hipòlit de Voltregà
C.V. de Sant Boi de Lluçanès a Sant Hipòlit de Voltregà a la carretera de
Barcelona a Ribes, tram 2
C.V. de la carretera N-152 de Barcelona a Ribes de Freser, a Sora
C.V. de Borredà a Sant Jaume de Frontanyà
C.V. de Sant Adrià de Besòs a la Roca del Vallès
C.V. de Montmeló a la carretera del Masnou a Granollers
C.V. de la BV-5001 al Passeig de Llorenç Serra de Santa Coloma de Gramenet
Martorelles
C.V. de Montgat a la carretera de Badalona a Mollet del Vallès
C.V. de Badalona a Montcada per Canyet i la Vallensana
Pont sobre el riu Besòs, a Montcada
C.V. de Cabrils a Vilassar de Mar
C.V. de Vilassar de Dalt a Premià de Mar
C.V. de Premià de Dalt a Premià de Mar
C.V. del Masnou a Teià
Carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de la Selva, secció 4a (de Mataró a
Arenys de Munt)
C.V. de Sant Andreu de Llavaneres a la carretera de Madrid a França
C.V. de Sant Vicenç de Montalt a Caldes d’Estrac
Nou ramal del C.V. de Sant Andreu de Llavaneres a la carretera de Madrid a
França
C.V. de Canyamars a Dosrius
C.V. de Cardedeu a Dosrius
C.V. de la Roca del Vallès a Cardedeu, per Santa Agnés de Malenyanes i Bell-lloc
C.V. de la Roca a Òrrius i C.V. d’Òrrius a la carretera de Mataró a Granollers
C.V. de Cardedeu a la carretera que va des de Sant Llorenç Savall a Llinars del
Vallès
C.V. de Sant Iscle de Vallalta a Arenys de Munt
C.V. de Sant Celoni a Olzinelles
C.V. de Sant Celoni a Campins, de Campins a Santa Fe, i de Santa Fe a Sant
Marçal
C.V. de Sant Celoni a Gualba
Del C.V. de Sant Celoni a Gualba a la C-35
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Longitud
14500
815
17571
5755
18500
7745
5193
21080
1850
4993
15975
2470
5570
20382
3986
1732
22066
969
390
705
2454
4688
8786
25582
3450
800
2965
4600
8622
142
3600
2250
1838
841
17768
2326
2313
380
5048
7945
180
10360
5020
2862
5360
28218
2572
938
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Carretera
BV-5119
BV-5121
BV-5122
BV-5123
BV-5126
BV-5128
BV-5151
BV-5152
BV-5156
BV-5157
BV-5159
BV-5201
BV-5201var
BV-5202
BV-5207
BV-5208
BV-5209
BV-5213
BV-5215
BV-5221
BV-5222
BV-5224
BV-5225
BV-5226
BV-5227
BV-5228
BV-5229
BV-5251
BV-5303
BV-5305
BV-5306
BV-5307
BV-6001
BV-6002
C-1411a
C-1411ar
C-1411b
C-1411zr
C-1413b
C-1415a
C-1415b
C-153
C-243b
C-243c
C-243cant
N-141b
N-141d

Descripció
Ramal a la Costa de Montseny (Fogars de Montclús) del C.V. de Campins (Coll de
Santa Elena) a Santa Fe
C.V. de la carretera de Madrid a França a Tordera i a l’estació del ferrocarril
C-V. de Tordera a Fogars de la Selva
Pont sobre la Tordera, al C.V. de Fogars de la Selva a Hostalric
C.V. de Calella a Hortsavinyà
C.V. de Sant Cebrià de Vallalta a Sant Iscle de Vallalta i a Sant Pol de Mar
C.V. de Corró de Vall a la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars del Vallès
C.V. de Sant Andreu (Barcelona) a Santa Coloma de Gramenet
C.V. de Vallromanes a Montmeló per Montornès del Vallès, tram 1
C.V. de Vallromanes a Montmeló per Montornès del Vallès, tram 2
C.V. de Valldeoriolf a la carretera de Mataró a Granollers
Carretera de Vic al límit de la província de Girona, en direcció a Sant Hilari
Sacalm
Variant de la BV-5201
C.V. de Vilalleons a Sant Julià de Vilatorta
C.V. de la carretera de Vic a Olot a Tavertet, per Santa Maria de Corcó
C.V. de la carretera de Vic a Olot a Rupit, i ramal
Ramal a Sant Romà de Sau
C.V. de la carretera de Vic a Roda de Ter a Sau, per Tavèrnoles
C.V. de Folgueroles a la carretera de Vic al límit amb Girona en direcció a Sant
Hilari Sacalm
Tram interior a la població. Desviació de Torelló a la carretera de Manlleu al límit
amb Girona
C.V. de Manlleu a Folgueroles, per Roda de Ter i Tavèrnoles
Carretera de Manlleu al límit de la província de Girona, per Sant Pere de Torelló
C.V. de Torelló a la carretera de Barcelona a Ribes per les Masies de Voltregà i
pel pont sobre el riu Ter
C.V. de la carretera de Barcelona a Ribes a Oris a l’estació del F.C. del Nord i C.V.
de Torelló a l’estació
C.V. de Sant Quirze de Besora al límit de la província en direcció a Vidrà
C.V. de Sant Vicenç de Torelló a la carretera de Manlleu al límit amb Girona per
Sant Pere de Torelló
C.V. de Sant Vicenç de Torelló a la Colònia Vilaseca
C.V. del Hostal de la Fullaca al límit amb Girona
Carretera de Collsuspina al límit de la província de Girona, en direcció a Viladrau
C.V. de Taradell a l’Estació de Balenyà
C.V. de l’estació de Mont-rodon-Taradell a la carretera d’Arbúcies a Vic i de
Taradell a la N-152
Ramal al Montseny
C.V. de Malgrat a Blanes (per variant)
Ramal a Palafolls del C.V. de Malgrat a Blanes
Carretera d’Esparreguera a Manresa. Tram antic A
Ramals d’accés a la C-55
Carretera d’Esparreguera a Manresa. Tram antic B
Ramal d’accés a la C-16
Carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles
Carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sentmenat
Carretera de Caldes de Montbui a Granollers
Carretera de Vic, per Roda de Ter, a la carretera de Vic a Olot
C.V. de Martorell a Vilafranca del Penedès
Carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sentmenat
Antiga carretera Sant Sadurní d’Anoia a Sentmenat (ramal a l’estació de MartorellVila)
C.V. de Fonollosa a Sant Pere Sallavinera, per Aguilar de Segarra, i de Sant Pere
Sallavinera a Calaf
Sau
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Longitud
7000
881
8512
140
5383
6644
8865
580
550
612
5648
22755
452
4100
12900
1230
614
9900
600
693
2754
25400
2600
3600
11648
598
1275
2630
4850
60
4585
139
4345
850
2875
618
3053
500
19554
2216
1650
3420
18575
1410
600
9905
19665
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Carretera

Descripció
TOTAL

Longitud
1.448 km

ANNEX 2. XARXA DE CARRETERES A TRASPASSAR PER LA GENERALITAT
DE CATALUNYA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Ctra.
B-110

Origen
N-IIa, el Bruc

B-112
B-142

N-II, Collbató
Rotonda C-155
C-32. Sant Pere de Ribes (C15b)
B-224, Masquefa
B-400, Vallcebre
C-154, Olost, (BV-4405)
N-II, Vilassar de Mar
C-1415c, Argentona
Final travessera Vic B-523
N-II, Sant Pol de Mar
BV-4131 pk 8, Casserres
Trams antics de la C55, varis
Trams antics de la C1411, varis
Mataró (ronda de Bellavista)
Int. C25d
Cessió C1411z Sallent
C1411z Balsareny Nord
C1411z Navàs nord
C16, Puig-reig nord
C16, Gironella nord
C37, Castellfollit del Boix
C-246a,
Sitges
(cedit
ajuntament)
Límit travessera Vilanova
Límit C. Segarra - Anoia
BV-3008, Aguilar de Segarra
A-2, Castellolí

B-211
B-224a
B-401
B-432
B-502
B-510
B-522
B-603
BV-4132
C-1410z
C-1411z
C-1415c
C-154
C-16z
C-16z
C-16z
C-16z
C-16z
C-37z
C-246a
C-246a
N-141a
N-141g
N-II z

Final
B-111, el Bruc, (BP-1101)
C-55, Monistrol de Montserrat
Monestir)
C-1413a, Sentmenat

Longitud
1,160
(Telefèric al

Límit T.M. Sant Pere de Ribes/ Sitges
B224 St Esteve
Final carretera (final travessia)
C-154, Prats de Lluçanès (BP-4653)
C-1415c pk 3,100 Argentona
AP-7, Llinars del Vallès
Final ctra. Int C-153
BV-5128, Sant Pol de Mar
BV-4132z pk 6,600, enllaç C-16 pk 89
Trams antics de la C55, varis
Trams antics de la C1411, varis
Rotonda intersecció B-510 pk 0,000
Int B433 St Bartomeu
Rotonda accés Balsareny
C1411z Navàs
C-16, La Granota
C16, Gironella Sud
C16, Berga Sud
C-37, Salelles
BV-2113, Sant Pere de Ribes (rotonda)
C-31, Cubelles
C-1412z Calonge de Segarra (Durfort)
BV-3012, Rajadell
Int. B111

6,200
4,937
1,390
4,400
2,700
12,050
6,250
10,328
12,000
0,465
4,695
4,620
9,980
5,210
9,000
4,080
1,950
1,080
3,400
5,300
14,184
2,800
2,590
9,680
8,930
7,540
156,919

ANNEX 3. XARXA DE CARRETERES QUE CONTINUARÀ GESTIONANT LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER DELEGACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA FINS LA FINALITZACIÓ DE LA VIGÈNCIA DEL CONVENI
ACTUAL A 30 DE MAIG DE 2011
Ctra.
B-122
B-224
B-231
B-431
B-433
B-461
B-500
B-520
C-1413a
C-1415c

Origen
Terrassa (Pg. 22 de Juliol)
C-244, Capellades
A-2, Esparreguera
Int BV4512 Artés
C-154, Sant Bartomeu de Grau
C-17, Orís
N-II, Pk 627,520 (carrer Francesc Layret)
Inici N-141d Diputació
Sabadell Int C155
Rotonda intersecció B-510 pk 0,000

Final
Final, Castellbell i el Vilar
Piera BV2243
BV-2243, Piera
Int BP4313 Avinyó
B-431, Sant Feliu Sasserra
N-152a, Orís
N-152a pk 17,348
Inici travessera Taradell
C-1415 Sentmenat
Rotonda intersecció B-40 C-1415c
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Longitud
21,759
9,820
13,410
8,550
15,160
1,002
15,534
5,950
8,800
10,669
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Ctra.
C-244
C-245
C-245
C-245
C-245
C-246
C-670
N-141c

Origen
Límit travessera Òdena
final travessera Castelldefels
final terme Gavà
Enllaç A2
Int N340. Inici Esplugues
C-245, Castelldefels (avinguda de la Platja)
Inici amb C-59
Intersecció BV-5303. Futura Variant Collsuspina

Final
Int BP2151 i Int C15
final terme Gavà
final terme Viladecans
Int B-200 i BV-2001
enllaç C-32 Ronda de Dalt
C-32, Sitges (les Botigues)
Final B-433
C-17, Malla (BV-5306)

Longitud
22,930
2,780
2,330
0,840
1,955
2,776
6,967
6,505
157,737

”
Segon.- DISPOSAR, de conformitat amb la disposició final primera de la Llei de
vegueries, aprovada pel Parlament de Catalunya i publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm 5708 de data 6 de setembre de 2010, que les
referències a la Diputació de Barcelona contingudes en la minuta del conveni,
s’entendrà en el seu moment que son fetes al consell de vegueria.
Tercer.- Per la Presidència de la Diputació i la Presidència delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, en l’àmbit de les competències respectives,
s’adoptaran les resolucions necessàries per a l’execució dels acords precedents i del
conveni aprovat.”
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 Partit Popular i
l’abstenció dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió, sent el resultat
definitiu de 30 vots a favor i 17 abstencions.
38.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2010 que proposa aprovar el conveni entre
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d’impuls de millora del
viari local.
“I. ANTECEDENTS
1.- La Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació la Llei 7/1993, de 30 de setembre,
de carreteres ha establert, per raons d’eficiència i optimització de recursos, una nova
distribució de la titularitat i competència de la xarxa de carreteres de Catalunya: la
xarxa local, en la referida Llei, s’atribueix a les diputacions o als ens supramunicipals
que les substitueixin; i la xarxa bàsica i comarcal a la Generalitat de Catalunya.
Aquesta modificació ha quedat incorporada en el text refós de la Llei 7/1993, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2009 de 25 d’agost.
2.- Igualment, en l’àmbit de clarificació competencial, la disposició transitòria primera
de la llei invocada fixa el mecanisme que s’haurà d’utilitzar per a portar a terme els
traspassos adequats al nou règim de titularitats, i indica que es durà a terme per mitjà
d’un conveni, que ha d’ésser aprovat pel Govern de la Generalitat i els òrgans
corresponents de cada Diputació, el qual, ha d’establir els recursos econòmics
necessaris pel finançament de la inversió.

141

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

3.- D’altra banda d’acord amb les previsions establertes en la mateixa Llei de
carreteres, la Generalitat de Catalunya ha establert una sistematització de la xarxa
viària catalana, mitjançant la introducció d’una classificació funcional, que preveu les
característiques del trànsit al qual serveix de suport cada carretera i pel qual s’agrupen
en les categories de xarxa bàsica, comarcal i local.
En aquest sentit, el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, aprovat per
Decret 310/2006 de 25 de juliol, defineix la xarxa bàsica i la xarxa comarcal de
carreteres, i estableix que la xarxa local estarà formada per la resta de carreteres
existents i totes les noves que es proposin en els corresponents plans zonals. Aquesta
classificació haurà d’orientar la planificació de les actuacions viàries dels propers anys.
4.- Així mateix, la Diputació de Barcelona impulsarà la redacció dels plans zonals que
permetin determinar aquelles vies, que essent actualment de titularitat municipal, per la
seva funcionalitat territorial poden integrar-se en la xarxa local de carreteres i per tant
ser assumides per la Diputació de Barcelona.
5.- Per tal de facilitar aquesta integració, és convenient preveure un pla d’actuació que
adeqüi les característiques tècniques d’aquests camins als requeriments funcionals
d’acord amb la seva inclusió a la xarxa local. En el finançament d’aquest pla és
convenient que hi participi la Generalitat de Catalunya.
6.- En base al que s’ha exposat, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya consideren necessari subscriure un nou conveni per tal d’impulsar la millora
del viari local.
7.- El Conveni inclou les clàusules que s’indicaran, amb el contingut que es detalla a la
part dispositiva d’aquest Dictamen:
Primera.- Objecte del conveni.
Segona.- Propostes d’actuació.
Tercera.- Obligacions de la Diputació de Barcelona.
Quarta.- Obligacions de les parts. Suport econòmic a la millora del viari municipal.
Cinquena.- Comissió de seguiment.
Sisena.- Informació institucional.
Setena.- Jurisdicció.
8.- L’esmentat conveni serà sotmès a l’aprovació del Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya, en sessió prevista per al 19 d’octubre d’enguany.
II. NORMATIVA APLICABLE
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya (art. 140.5), quant a les competències de la Generalitat sobre la xarxa viària
en l’àmbit territorial de Catalunya.
- Text refós de la Llei de carreteres, aprovat per Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
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- Pla d’Infraestructures del transport de Catalunya, aprovat per Decret 310/2006 de 25
de juliol.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (arts. 31 i 36 i 47.2h),
sobre competències de les províncies i al requeriment del vot favorable de majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per a l’adopció d’un acord
sobre transferència de funcions o activitats a d’altres administracions públiques.
- Llei de vegueries, aprovada pel Parlament de Catalunya el 27.7.2010 (BOPC núm.
785, del 30.7.2010), en allò que regula la transició de les diputacions als consells de
vegueria (art. 31, disposició transitòria primera, apartat 1, i preceptes concordants); llei
publicada el dia 6 de setembre de 2010 en el DOGC, núm.5708.
Vist el punt 2.1.3.a) i 2.1.8, a contrari, 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 de data 16.6.2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.6.2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d’impuls
de millora del viari local, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES, D’IMPULS DE MILLORA DEL VIARI LOCAL
Barcelona, ... de ..................... de 2010
REUNITS:
L’Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, que intervé en nom i representació de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
L'Excel·lentíssim Sr. Antoni Fogué i Moya, President de la Diputació de Barcelona, que
intervé en nom i representació d’aquesta corporació provincial, en virtut de les atribucions
que li confereix l'article 34 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en relació amb el núm. 3 de l'article 90 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la
Sra. Petra Mahillo Garcia, que actua en la seva condició de secretària de l’esmentada
Diputació i, com a tal, assessora jurídica i fedatària pública d’aquesta institució.
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure el present conveni de
col·laboració i
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MANIFESTEN:
I.- Mitjançant el Conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona
d’aquesta mateixa data, aquest organisme ha assumit, sense perjudici de la signatura de les
actes formals de traspàs, la titularitat de carreteres que formen part de la xarxa viaria local
del seu àmbit territorial i que fins ara eren titularitat de la Generalitat de Catalunya, en virtut
de les previsions de la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, de 30
de setembre de carreteres, règim que recull l’actual text refós de la Llei, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
II.- Així mateix, la Diputació de Barcelona impulsarà la redacció dels plans zonals que
permetin determinar aquelles vies, que essent actualment de titularitat municipal, per la seva
funcionalitat territorial poden integrar-se en la xarxa local de carreteres i per tant ser
assumides per la Diputació de Barcelona.
III.- Per tal de facilitar aquesta integració, és convenient preveure un pla d’actuació que
adeqüi les característiques tècniques d’aquests camins als requeriments funcionals d’acord
amb la seva inclusió a la xarxa local. En el finançament d’aquest pla és convenient que hi
participi la Generalitat de Catalunya.
IV.- I per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts subscriuen
aquest conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest Conveni establir les bases que han de regir la col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques per tal de formular i finançar un pla d’actuació de millora del
viari que essent de titularitat municipal, d’acord amb els plans zonals que impulsarà la
Diputació de Barcelona, són integrables a la xarxa local de carreteres de titularitat de la
Diputació de Barcelona.
Segona.- Propostes d’actuació
La comissió de seguiment prevista en el present conveni, a proposta de la Diputació de
Barcelona, formularà el pla d’actuació en viari de titularitat local que pugui ser integrable a la
xarxa local de carreteres.
Tercera.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
Correspondrà a la Diputació de Barcelona, la redacció dels projectes constructius, executar
les expropiacions que resultin necessàries, la licitació, adjudicació i direcció de les obres,
així com la seva recepció. Una vegada efectuada la recepció, s’entendrà que la via es pot
integrar, mitjançant els corresponents acords administratius entre les parts, a la xarxa local
de carreteres.
Per tal de facilitar la gestió d’aquestes actuacions, la Diputació podrà subscriure convenis
amb els municipis afectats.
Quarta.- Obligacions de les parts: Suport econòmic a la millora del viari municipal
La Generalitat de Catalunya es compromet a destinar una aportació econòmica anyal de
DOS MILIONS SET-CENTS MIL EUR (2,7 MEUR ) durant un període de 15 anys des de
l’any 2011, i que podrà ser prorrogada mitjançant acord exprés de les dues parts.
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El suport econòmic de la Diputació a la millora del viari municipal a través dels seus
programes de cooperació municipal, serà el mateix que farà la Generalitat, especificat en el
paràgraf anterior.
La Diputació de Barcelona justificarà anualment davant el Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya les inversions realitzades.
Cinquena.- Comissió de seguiment
Es crearà una Comissió específica de seguiment, integrada paritàriament per dos
representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques – El subdirector
general d’Actuació Viària i El cap del Servei Territorial de carreteres de Barcelona- i dos
representants de la Diputació de Barcelona - El coordinador de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge i El gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i MobilitatAquesta Comissió de seguiment tindrà com a objectiu principal, a més dels que s’han previst
anteriorment, el d’impulsar el compliment de les previsions contingudes en el present
conveni, així com estudiar i proposar la resolució de les qüestions incidentals i
procedimentals que puguin sorgir en la seva aplicació.
Sisena.- Informació institucional
Es garantirà la informació institucional dels dos organismes integrants d’aquest conveni,
mitjançant cartells o pannells d’obra a instal·lar a les actuacions finançades en el marc
d’aquest conveni.
Setena.- Jurisdicció
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació d’aquest conveni.
En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i la
data expressats a l’encapçalament.”

Segon.- DISPOSAR, de conformitat amb la disposició final primera de la Llei de
vegueries, aprovada pel Parlament de Catalunya i publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm 5708 de data 6 de setembre de 2010, que les
referències a la Diputació de Barcelona contingudes en la minuta del conveni,
s’entendrà en el seu moment que son fetes al consell de vegueria.
Tercer.- Per la Presidència de la Diputació i la Presidència delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, en l’àmbit de les competències respectives,
s’adoptaran les resolucions necessàries per a l’execució dels acords precedents i del
conveni aprovat.
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 Partit Popular i
l’abstenció dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió, sent el resultat
definitiu de 30 vots a favor i 17 abstencions.
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ÀREA D’EDUCACIÓ
Gerència de Serveis d’Educació
39.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2010 que proposa aprovar la 2ª Fase
Programa complementari “Suficiència alimentària en període 0-3 a les escoles
bressol municipals”, en el marc de l’àmbit de suport de serveis i les activitats del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
“Davant la situació de crisi econòmica en la què ens trobem immersos, la Diputació de
Barcelona ha impulsat un seguit de mesures orientades a donar suport als ens locals en
tots els àmbits d'actuació que es deriven del seu impacte i a proporcionar models i
metodologies d'intervenció als gestors/es públics municipals.
Una de les mesures previstes té per finalitat donar resposta a les situacions de
dificultat a les famílies, derivades de l’actual conjuntura de crisi econòmica, amb la
voluntat d’evitar que les més desafavorides es vegin obligades a renunciar al servei de
menjador de les escoles bressol municipals.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 27 de
maig de 2010 aprovà el Programa complementari “Suficiència alimentària en el període
0-3 a les escoles bressols municipals” en 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, la gestió del qual s’està realitzant des de la Gerència
de Serveis d’Educació.
Un cop practicades les notificacions corresponents a tots els ens beneficiaris del
programa i, un cop finalitzat el termini de recepció de les acceptacions, el resultat ha
estat el següent:
- Nombre total d’ajuntaments beneficiaris: 226
-

Quantitat total atorgada en el programa: 850.000,- €

-

Ajuntaments que han acceptat: 212

-

Ajuntament que han acceptat parcialment: 1

-

Import total acceptacions: 828.991,67- €

-

Ajuntaments que han renunciat: 13

-

Quantitat pendent 2a fase: 21.008,33,- €

En l’article 9 del Règim de concertació del programa aprovat, es contempla poder
utilitzar els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats expressament en el termini
establert, podent-se complementar proporcionalment els ajuts de la resta
d’ajuntaments, distribuint-se d’acord amb el percentatge de participació de cada
ajuntament en el total de recursos del programa, segons demanda que hagin pogut
formular els ajuntaments mitjançant el model normalitzat d’acceptació dels ajuts.
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Així doncs, s’ha procedit a una segona fase de repartiment de l’import sobrant,
21.008,33,- €, seguint el criteri de l’article 9 esmentat, i, per a més concreció, només
s’han considerat aquells ajuntaments que han manifestat, mitjançant el model
normalitzat, haver rebut demandes d’ajut de la ciutadania. La Gerència de Serveis
d’Educació ha procedit a la seva quantificació, efectuant el repartiment
proporcionalment en funció del nombre de demandes. Els ajuntaments que no tenien
demandes o no han enviat la informació han quedat exclosos d’aquesta segona fase.
Així mateix s’ha considerat no atorgar ajuts per imports inferiors a 100,- €, procedint
també de forma proporcional al seu repartiment als ajuntaments beneficiaris.
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació
supletòria les disposicions de la Llei 38/2003, així com de la Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple
de 30 d’octubre de 2008, (BOPB núm. 13, de 15-01-09).
Vista la Refosa número 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, de 23/06/2010), epígraf 5.1.c),
En conseqüència, el president de la Diputació eleva i proposa al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment d’Educació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia expressa i/o tàcita a l’ajut del programa
complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressols
municipals” 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 Decret. L’import total d’aquests renúncies ascendeix a vint-i-un mil
vuit amb trenta-tres euros (21.008,33.- €),segons consta detall a l’Annex.
Segon.- APROVAR la reassignació de vint-i-un mil vuit euros amb trenta tres cèntims
(21.008,33.- €), entre els ajuntaments que han acceptat l’ajut del programa
complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressols
municipals” d’acord amb els criteris esmentats en la part expositiva d’aquest Dictamen,
segons consta detallat a l’Annex .
Tercer.- DECLARAR que els ajuntament beneficiaris d’aquest increment no hauran de
fer cap acte específic d’acceptació de l’increment de l’ajut.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als ajuntaments afectats.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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Seguidament es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació, compresos entre el número 9303 fins al 10351. Al propi temps es dona
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 30 de setembre i 14 d’octubre de 2010.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President 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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