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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 27 DE GENER DE 2011 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de gener de 2011, a les 12 hores, es va reunir al 
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera 
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu president, Antoni 
Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, Josep Mayoral Antigas, del 
vice-president segon, Màrius García Andrade, del vice-president tercer Mateu 
Chalmeta Torredemer, de la vice-presidenta quarta, Immaculada Moraleda Pérez i de 
les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan 
Amat Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón 
Espinar, Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, 
Jordi William Carnes Ayats, Antonio Carmona López, 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, Josep Monràs 
Galindo, Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Manel Olivés Juanola, Teresa 
Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Ramón Riera 
Macia, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Carles Ruiz Novella, Josep Salom 
Ges, 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: Teodoro Romero Hernández i 
Mario Sanz Sanz. 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 
 
I.-PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 23 de 
desembre de 2010.  
 
2.- Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im. Sr. Ramón Riera Macià 
pel Partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del Partit Popular. 
 
3.- Dictamen que proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputat 
provincial de l’Hble. Sr. Lluís Recoder Miralles, del Grup Polític de Convergència i 
Unió, per part de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, com a conseqüència de la 
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seva renúncia als càrrecs d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
i donar-se per assabentat de les renúncies anticipades al càrrec de diputat provincial 
del segon suplent Sr. Ignasi Puig Ventalló i 3er. suplent Sr. Jaume Rodo Solé, de la 
llista electoral de CiU, corresponent a la Junta Electoral de Zona de Terrassa. 
 
4.- 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. Efectes 1.2.2011. 
 
5.- Dictamen que proposa l’aprovació i formalització del contracte tècnic d’accés a la 
xarxa de distribució d’energia elèctrica produïda en règim especial per a les 
instal·lacions solars fotovoltàiques a la Plataforma de Distribució Logística – PDL de 
Montcada i Reixac per a la seva inscripció en el Registre d’Instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica en règim especial (RIPRE).  
 
6.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament d’Abrera, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
7.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Bagà, 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. 
 
8.- 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 i 
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
9.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, 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. 
 
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament d’Igualada, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i/o recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
12.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de  Mollet del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
13.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals. 
 
14.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, 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. 
 
15.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
16.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
17.- Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat, en relació a avocar les funcions de gestió i recaptació de la 
taxa de clavegueram. 
 
Declaració d’urgència 
 
Dictamen que proposa aprovar la modificació dels membres que integren la Junta de 
Portaveus. 
 
Dictamen que proposa donar per assabentada la modificació dels membres que 
integren les Comissions Informatives i de Seguiment d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge, Esports i Comerç, en el sentit de nomenar en representació del grup del 
Partit Popular, a l’Im. Sr. Ramon Riera Macia, en substitució dels Ims. Srs. Jordi 
Cornet Serra i Xavier García Albiol, respectivament,  
 
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 23 
de desembre de 2010. 
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 
data 23 de desembre de 2010, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im. Sr. Ramón Riera 
Macia pel Partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del Partit Popular. 
 
La Presidència sol·licità al Sr. Ramón Riera Macia que s’apropés a la taula 
presidencial per tal de procedir a la pressa de possessió del càrrec de Diputat 
Provincial, un cop entregada la credencial acreditativa de Diputat, lliurada per la Junta 
Electoral Central,  a la Secretaria General per donar la conformitat. Tot seguit la 
Presidència li pregunta: 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les 
obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al 
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així 
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 
 

el qual respongué: 
 
 “Si, juro”. 
 
Seguidament la Presidència lliurà al Diputat l’escut de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
3.- Dictamen de data 20 de gener de 2011 que proposa prendre en consideració 
la pèrdua de la condició de diputat provincial de l’Hble. Sr. Lluís Recoder 
Miralles, del Grup Polític de Convergència i Unió, per part de la Junta Electoral 
de Zona de Terrassa, com a conseqüència de la seva renúncia als càrrecs 
d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i donar-se per 
assabentat de les renúncies anticipades al càrrec de diputat provincial del segon 
suplent Sr. Ignasi Puig Ventalló i 3er. suplent Sr. Jaume Rodo Solé, de la llista 
electoral de CiU, corresponent a la Junta Electoral de Zona de Terrassa. 
 
“ATÈS que, en data 28 de desembre de 2010,  el Sr. LLUÍS RECODER MIRALLES va 
dimitir com a alcalde i regidor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a 
conseqüència del seu nomenament com a conseller de Territori i Sostenibilitat per 
decret de la Presidència de la Generalitat número 202/2010, de 27 de desembre i 
publicat en el DOGC del 28 de desembre de 2010, tot això de conformitat amb el 
certificat emès a l’efecte pel secretari general de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
ATÈS que la dimissió del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de 
diputat provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
ATÈS que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, de data 25 de juny de 2007, pel qual es proclamen els diputats provincials, 
RESULTA que el primer suplent de la llista electoral de Convergencia i Unió per dita 
Junta Electoral de Zona era el regidor Ilm. Sr. Sebastià Homs Padrisa, qui va morir el 
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dia 15 de juliol de 2009, segons consta en el certificat de defunció de data 17 de juliol 
de 2009. 
 
ATÈS que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, de data 25 de juny de 2007, pel qual es proclamen els diputats provincials, 
RESULTA que el segon suplent de la llista electoral de Convergencia i Unió per dita 
Junta Electoral de Zona és el regidor de l’Ajuntament de Terrassa, Ilm. Sr. Ignasi Puig 
Ventalló, i que el tercer suplent és el regidor de l’Ajuntament d’Ullastrell, Ilm. Sr. 
Jaume Rodó Solé. 
 
ATÈS que els Ilms. Srs. Ignasi Puig Ventalló i Jaume Rodó Solé presentaren la seva 
renúncia anticipada, segons escrits de dates 19 de gener i 18 de gener de 2011 
respectivament, davant la Secretaria General d’aquesta Diputació. 
 
VIST que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general (en endavant, LOREG), preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o 
pèrdua de la condició d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, 
ocupant el seu lloc un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a 
l’ordre establert entre ells. 
 
VIST que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no 
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els 
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da 
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la 
mateixa llei. 
 
VIST que, en el mateix sentit la Junta Electoral Central (en endavant, JEC) dictà una 
Instrucció, amb data 10 de juliol de 2003, que assenyalà que, en el cas que la vacant 
es produís en el càrrec d’un/a diputat/a, la corporació corresponent ho posarà en 
coneixement de la Junta Electoral competent. 
 
ATESOS els acords de la JEC de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de juliol de 1994, en 
virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la diputat/da electe/a té 
dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer Ple que se celebri. 
 
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
estableix expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de 
presentar la credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, proposo al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de diputat de la 
Diputació de Barcelona de l’Hble. Sr. Lluís Recoder Miralles, de Convergència i Unió, 
per part de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, com a conseqüència de la seva 
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renúncia als càrrecs d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb 
efectes del dia 28 de desembre de 2010, ja que va ser nomenat conseller de Territori i 
Sostenibilitat per decret de la Presidència de la Generalitat número 202/2010, de 27 de 
desembre. 
 
Segon.-  DONAR-SE PER ASSABENTAT del fet que, segons consta en el certificat 
emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de data 25 de juny 
de 2007, pel qual es proclamen els diputats provincials, RESULTA que el primer 
suplent de la llista electoral de Convergencia i Unió per dita Junta Electoral de Zona 
era el regidor Ilm. Sr. Sebastià Homs Padrisa, qui va morir el dia 15 de juliol de 2009, 
segons consta en el certificat de defunció de data 17 de juliol de 2009. 
 
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la renúncia anticipada al càrrec de 
diputat provincial dels Ilms. Srs. Ignasi Puig Ventalló i Jaume Rodó Solé, de 
conformitat amb llurs escrits de dates 19 de gener i 18 de gener de 2011, 
respectivament. 
 
Quart.- SOL·LICITAR a la JEC que, de conformitat amb el que disposa l’article 206 
LOREG, procedeixi a iniciar i tramitar el nomenament d’un/a nou/va candidat/a a la 
Diputació de Barcelona, de Convergència i Unió, corresponent a la Junta Electoral de 
Zona de Terrassa i sense perjudici que la JEC pugui delegar el corresponent procés a 
la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ja que no han transcorregut cent dies 
naturals des de la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades 
el passat 28 de novembre de 2010, d’acord amb el que disposa l’article 15 LOREG. 
 
Cinquè.- Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició del/la  nou/va 
diputat/a per part de la Secretaria General, ES NOTIFIQUI de forma fefaent a 
l’interessat/la interessada la recepció de la credencial, als efectes que pugui prendre 
possessió del seu càrrec de diputat/da d’aquesta corporació local en la primera sessió 
plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del càrrec de diputat/da 
d’acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats, i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics, d’acord amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei 
Reguladora de les bases del règim local i 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la JEC, als efectes legals oportuns.  
 
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Hble. Sr. Lluís Recoder Miralles, i als Srs. 
Ignasi Puig Ventalló i Jaume Rodó Solé; al president de la Diputació de Barcelona; a 
la secretària general; a la Intervenció General, així com al president del Grup Polític de 
Convergència i Unió, als efectes del seu coneixement.” 
 
Després de la lectura d’aquest dictamen, la Presidència manifestà el desitg de tota la 
Corporació d’afegir a l’acta una menció al reconeixement de la feina feta pel senyor 
Lluís Recoder en la Diputació, durant la seva etapa com diputat i vicepresident de la 
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Diputació de Barcelona i, al mateix temps, desitjar-li molta sort i molts encerts en la 
seva activitat com a conseller. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
4.- Dictamen de data 10 de gener de 2011 que proposa aprovar l’acord sobre 
modificació parcial de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Institut del 
Teatre. Efectes 1.2.2011. 
 
“El Ple corporatiu aprovà en sessió extraordinària de data 18 de novembre de 2010, el 
Pressupost de la Corporació juntament amb la plantilla i la relació de treballs, en tant 
que documents que formen part del pressupost corporatiu que integra alhora, els 
pressupostos respectius dels organismes autònoms i demés ens públics que en 
depenen, i entre els quals s’hi troba el corresponent a l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, de conformitat amb la proposta elevada i aprovada per la seva Junta de 
Govern, en aplicació del règim d’atribucions previst a l’article 44.2 apartat f, del vigent 
Reglament Orgànic de la Diputació.  
 
Amb posterioritat a la referida aprovació inicial, procedeix adequar la plantilla i la 
relació de llocs per tal d’ajustar-les a les necessitats actuals de l’organització així com, 
de donar resposta als serveis que s’hi presten, a l’empara de les previsions establertes 
a l’article 27 i l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en possibilitar 
en els termes que s’hi especifiquen, la modificació d’aqiuests instruments de 
planificació de recursos humans  amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos. 
 
Vist l’Acord aprovat entre d’altres, per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en 
sessió de data 14 de desembre de 2010, consistent a proposar al ple de la corporació 
l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’organisme en els 
termes que literalment es transcriuen: 
 

“Vist que, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió 
ordinària celebrada en data 13 d’abril de 2010 es va aprovar la modificació de 
l’estructura organitzativa de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut 
del Teatre, en el sentit de crear un subnivell jeràrquic depenent de la Unitat de 
Manteniment i Serveis Generals amb l’objectiu de disgregar les funcions 
assignades en dos blocs: per una banda, les funcions relatives al manteniment 
de les instal·lacions de l’Organisme, i per l’altra, les funcions relatives a l’atenció 
al públic, registre, atenció telefònica i reprografia. 
 
Atès que entre les accions que es van portar a terme en la modificació 
esmentada, es va crear el lloc de Cap de Grup de Serveis Generals, codi 
retributiu 18.A524 amb tipologia horària PMC i la creació d’una plaça de personal 
funcionari de Telefonista-Recepcionista (MT) del grup de classificació C, subgrup 
C2, de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classes 
personal d’oficis. 
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Vist que transcorregut el temps, i revisat el contingut tècnic del lloc creat, es 
considera necessari amortitzar el lloc de treball de Cap de Grup de Serveis 
Generals, codi retributiu 18.A524 amb tipologia horària PMC i crear-ne un amb la 
mateixa denominació, Cap de Grup de Serveis Generals, i integrar-lo en el codi 
retributiu 15.A515, tipologia horària PMC (Partit Matí Condicionada). 
 
Tanmateix, a conseqüència d’aquesta modificació, es fa palesa la necessitat de 
suprimir una plaça de Telefonista-Recepcionista (MT) personal funcionari, del 
grup de classificació C, subgrup C2, de l’Escala d’Administració Especials, 
subescala serveis especials, classe personal d’oficis i crear-ne una de Subaltern 
(BE) personal funcionari, del grup de classificació professional, de l’Escala 
d’Administració General, subescala Subaltern. 
 
De tot això, i per últim, cal modificar la fitxa descriptiva del lloc de “Cap de Grup 
del Serveis Generals” (MO-16), en el sentit d’adequar les funcions i contingut 
tècnic al nivell i categoria requerits. 
 
D’altra banda, i vistes les incidències dels recursos humans sobrevingudes en 
aquest període i amb l’objectiu de la seva adequació, cal amortitzar la plaça de 
Tècnic Mitjà Bibliologia (DE), personal funcionari, de Escala d’Administració 
Especial, subescala tècnica, classe tècnics mitjans, i crear-ne una plaça de 
Tècnic Superior (CN) personal funcionari, Escala d’Administració Especial, 
subescala serveis especials, classe comeses especials, a la vista de la resolució 
de la convocatòria E-48/10 Cap del Serveis Digitals, la qual estava oberta al grup 
de classificació A, subgrup A1 i A2. 
 
Amb l’objectiu de donar suport en tasques administratives i de gestió de la 
Gerència, cal modificar l’adscripció d’un efectiu del lloc d’Auxiliar de suport a la 
gestió, codi 12.AG01, tipologia horària MFC (Matí Flexible Condicionada) 
actualment adscrit a l’orgànic P08A001 Grup de suport a les escoles, que passa 
a adscriure’s a l’orgànic P08A000 Gerència. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària celebrada el 
dia 18 de novembre de 2010, va aprovar el pressupost de la Corporació en el 
qual s’integrava la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre 
amb efectes 1 de gener de 2011 d’acord amb la proposta elevada per la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre de data 2 de novembre 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: 
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- 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.  

 
-  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: 
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 Amortitzar una plaça de “Telefonista-Recepcionista”” (MT), personal 
funcionari, del grup de classificació C, subgrup C2, de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe personal 
d’oficis. 

 Crear una plaça de Subaltern (BE), personal funcionari, del grup de 
classificació professional, de l’Escala d’Administració General, subescala 
Subaltern. 

 Amortitzar una plaça de Tècnic Mitjà Bibliologia (DE), personal funcionari, 
de Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnics 
mitjans. 

 Crear una plaça de Tècnic Superior (CN) personal funcionari, Escala 
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses 
especials. 

 
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: 
 
 Suprimir el lloc de “Cap de Grup de Serveis Generals”, adscrit a l’orgànic 

P08A202A Grup de Serveis Generals, codi retributiu 18.A524, tipologia 
horària PMC (Partit Matí Condicionada).  

 Crear el el lloc de “Cap de Grup de Serveis Generals”, adscrit a l’orgànic 
P08A202A Grup de Serveis Generals, codi retributiu 15.A515, tipologia 
horària PMC (Partit Matí Condicionada).  

 Modificar l’adscripció orgànica d’un efectiu del lloc d’Auxiliar de suport a la 
gestió, codi retributiu D.AG01, tipologia horària MFC (Matí Flexible 
Condicionada), actualment adscrit a l’orgànic P08A001 Grup de Suport a 
Escoles, que passa a adscriure’s a l’orgànic P08A000 Gerència. 

 
Segon.- MODIFICAR la fitxa descriptiva 16-MO del lloc de Cap de Grup de 
Serveis Generals, la qual s’adjunta com annex III d’aquest dictamen.  
 
Tercer.- 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 de 
febrer de 2011.  
 
Quart.- FACULTAR  a la Presidència Delegada de l’Institut del Teatre per 
realitzar els actes administratius necessaris per a la implantació d’aquesta 
modificació. 
 
Cinquè.- 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 18.02.2003) 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. 
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Vist l’Acord de la Junta de Govern (llavors Comissió de Govern) de la Corporació de 
datat 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 per 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 
 
APROVAR, de conformitat amb la proposta acordada per la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre, en sessió de data 14 de desembre de 2010, l’adequació de la 
plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Organisme en els següents termes:  
 
I. Modificar la plantilla de l’Institut del Teatre que es reflecteix a l’annex I adjunt, 

consistent en: 
 

 Amortitzar una plaça de “Telefonista-Recepcionista”” (MT), personal 
funcionari, del grup de classificació C, subgrup C2, de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe personal 
d’oficis. 
 Crear una plaça de Subaltern (BE), personal funcionari, del grup de 
classificació professional, de l’Escala d’Administració General, 
subescala Subaltern. 
 Amortitzar una plaça de Tècnic Mitjà Bibliologia (DE), personal 
funcionari, de Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, 
classe tècnics mitjans. 
 Crear una plaça de Tècnic Superior (CN) personal funcionari, Escala 
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses 
especials. 

 
II. Integrar en la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre les modificacions 

recollides en l’annex II adjunt, consistents en: 
 

 Suprimir el lloc de “Cap de Grup de Serveis Generals”, adscrit a 
l’orgànic P08A202A Grup de Serveis Generals, codi retributiu 18.A524, 
tipologia horària PMC (Partit Matí Condicionada).  
 Crear el el lloc de “Cap de Grup de Serveis Generals”, adscrit a 
l’orgànic P08A202A Grup de Serveis Generals, codi retributiu 15.A515, 
tipologia horària PMC (Partit Matí Condicionada).  
 Modificar l’adscripció orgànica d’un efectiu del lloc d’Auxiliar de suport 
a la gestió, codi retributiu D.AG01, tipologia horària MFC (Matí Flexible 
Condicionada), actualment adscrit a l’orgànic P08A001 Grup de Suport 
a Escoles, que passa a adscriure’s a l’orgànic P08A000 Gerència.” 

 
I el Ple aprovà el present dictamen per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup de Convergència i 
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Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup Popular, sent el resultat definitiu de 
44 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Subdirecció de Logística  
 
5.- Dictamen de data 20 de desembre de 2010 que proposa l’aprovació i 
formalització del contracte tècnic d’accés a la xarxa de distribució d’energia 
elèctrica produïda en règim especial per a les instal·lacions solars fotovoltàiques 
a la Plataforma de Distribució Logística – PDL de Montcada i Reixac per a la seva 
inscripció en el Registre d’Instal·lacions de producció d’energia elèctrica en 
règim especial (RIPRE).  
 
“I.  ANTECEDENTS  
 
La Diputació de Barcelona l’any 2002 va posar en marxa l’elaboració del POR – Pla 
d’Optimització de Recursos – amb l’objecte d’introduir un canvi de cultura organitzativa 
per donar un millor servei públic.  
 

De l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió de data 15.3.2007 pel qual 
s’aprovava el document de desplegament del Pla d’optimització de recursos, es van 
derivar 28 actuacions i 102 accions que es dividien en tres grans àmbits: 
 

1. Corporació sostenible 
2. Desenvolupament organitzatiu 
3. Millora de processos 

 
Dins de l’àmbit corresponent a la Corporació sostenible hi havia un punt referent a la 
Carta de bones pràctiques mediambientals, sent el seu àmbit d’aplicació la 
racionalització de l’energia i l’estalvi en el consum de l’aigua. 
 
Aquest criteri donava un impuls a una sèrie d’actuacions, entre elles la millora de 
l’aprofitament de les instal·lacions i tenia com a finalitat  la racionalització de l’ús de 
l’energia i la implantació d’energies renovables entre altres.  
 
Ateses les finalitats a assolir, es van fixar una sèrie d’actuacions amb les quals es 
contribuïa a aconseguir un ús més racional i adequat de l’energia. El punt de partida 
era: l’existència d’una sèrie d’edificis, amb una distribució i unes característiques 
constructives pròpies i nous projectes i rehabilitacions en els quals s’havia de tenir en 
compte la manera més avantatjosa per a minimitzar el consum mitjançant el disseny i 
d’acord als criteris de l’arquitectura bioclimàtica. 
 
Dins de les propostes d’actuació hi ha un punt dedicat a les energies renovables, i 
concretament a la instal·lació de plaques fotovoltàiques (fitxa I.1.1), la qual cosa 
suposa la implantació d’una xarxa d’instal·lacions fotovoltàiques, en la mesura 
possible, en tots els edificis de la Corporació de més de 2.500 m2. 
 

Atès l’establert als darrers Plans d’actuació de Mandat, entre les línies d’actuació 
s’esmenta  una acció territorial sostenible mitjançant la gestió ambiental local per 
mitigar el canvi climàtic i promoure la sostenibilitat, així com la sensibilització i 
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divulgació ambiental a través de l’ús d’energies renovables, la reducció de les 
emissions i el bon ús dels recursos.  
 
Per aquest motiu la Subdirecció d’Edificació està executant una sèrie d’obres 
d’instal·lació de plaques fotovoltàiques de producció d’energia elèctrica a la coberta 
d’una sèrie d’edificis de la Corporació per tal de reduir les emissions de CO2, contribuir 
a frenar el canvi climàtic i donar compliment a les estipulacions fixades en el POR i els 
darrers Plans de Mandat.  
 
II.  ACTUACIONS ACTUALS, PREVISTES I FUTURES 
 
La primera actuació, i com a prova pilot, es va realitzar a la coberta de l’edifici 20-25 
del Recinte de l’Escola Industrial, i actualment es troba en funcionament.  
 
Actualment i un cop finalitzada la instal·lació de les plaques fotovoltàiques ubicada a la 
coberta de la Plataforma de Distribució Logística – PDL, només falta la formalització 
del contracte tècnic amb l’empresa distribuïdora per tal de procedir a la inscripció en el 
RIPRE, legalització i connexió a la xarxa elèctrica per tal d’iniciar la generació 
d’energia.  
 
A part de la instal·lació esmentada , hi ha previstes 2 actuacions més a diferents 
edificis Corporatius. El  quadre següent detalla la situació en la qual es troba cada 
projecte:  
 

Emplaçament Aprovaci
ó decret 
projecte 

Data decret 
adjudicació 

Data 
llicència 
obres 

Recepció 
obres 

Potència 
nominal 

Data 
concessió 
cànon 

Data legalització 

Plataforma 
Distribució 
Logística 

 
02/07/09 

 
23/10/09 

 
22/09/09 

 
- 

 
96 

 
11/02/10 

 
Pendent 

 
Can Serra  

Pendent 
aprovació  

 
Pendent  

 
29/12/09 

 
Pendent 

 
15 

Pendent 
petició 

 
Pendent 

 
A mesura que es vagin legalitzant i entrant en funcionament les instal·lacions anteriors, 
i la resta que es vagin incorporant, caldrà que siguin autoritzades i formalitzades per  
l’òrgan competent.  
 
III.   RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 
 
A) NORMATIVA SECTORIAL: ESTATAL I CATALANA  
 
La normativa específica aplicable està constituïda bàsicament per: 
 
 Directiva 2009/72/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 13 de juliol de 

2009, sobre normes comuns per el mercat interior de l’electricitat.  
 Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, 

relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables. 
 Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, 

relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil al  
mercat interior de l’energia.  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 14

 Directiva 2001/77/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 
2001, sobre la promoció de l’electricitat generada a partir de fonts d’energia 
renovables al  mercat interior d’electricitat.  

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada por la Llei 
17/2007, de 4 de juliol. 

 Reial Decret-Llei 6/2009, de 30 d’abril, pel que s’adopten determinades mesures 
en el sector energètic i s’aprova el bonus  social.  

 Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l’activitat de 
producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a 
instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial 
Decret 661/2007, de 25 de maig, per a dita tecnologia.  

 Reial Decret 1028/2007, de 20 de juliol, pel qual s’estableix el procediment 
administratiu per a la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’instal·lacions de 
generació elèctrica en el mar territorial.  

 Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial.  

 Reial Decret 616/2007, d’11 de maig, sobre foment de la cogeneració.  
 Reial Decret 841/2002, de 2 d’agost, pel que es regula per a les instal·lacions de 

producció d’energia elèctrica en règim especial la seva incentivació a la 
participació en el mercat de producció, determinades obligacions d’informació de 
les seves previsions de producció, i l’adquisició per els comercializadors de la 
seva energia elèctrica produïda.  

 Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions 
fotovoltaica a la xarxa de baixa tensió  

 Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica 
per instal·lacions proveïdes per recursos o fonts d’energia renovables, residus i  
cogeneració.  

 Reial Decret 1565/2010, de 19 de novembre, pel qual es regulen i modifiquen 
determinats aspectes relatius a l’activitat de producció d’energia elèctrica en 
règim especial. 

 Ordre  ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la que es revisen els peatges 
d’accés a partir de l’1 de gener de 2010 i les tarifes i primes de les instal·lacions 
de règim especial.  

 Ordre ITC/1673/2007, de 6 de juny, per la que s’aprova el programa sobre 
condicions d’aplicació d’aportació de potència al sistema elèctric de determinats 
productors i consumidors associats que contribueixin a garantir la seguretat de 
subministrament elèctric.  

 Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la que s’estableix la regulació de la 
garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de 
cogeneració d’alta eficiència.  

 Resolució de 31 de maig de 2001 de la Direcció General de Política Energética i  
Mines, per la que s’estableixen model de contracte tipus i model de factura per  
instal·lacions solars fotovoltàiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 Resolució de 27 de setembre de 2007, de la Secretaria General d’Energia, per la 
que s’estableix el termini de manteniment de la tarifa regulada per a la tecnologia 
fotovoltaica, en virtut de l’establert a l’article 22 del Reial Decret 661/2007, de 25 
de maig. 
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 Resolució de 29 de desembre de 2009 de la Direcció General de Política 
Energética i Mines per la que s’estableix el cost de producció d’energia eléctrica i 
les tarifes d’últim recurs a aplicar en el primer semestre de 2010. 

 Decret autonòmic 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment 
administratiu  aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. 

 Decret autonòmic 147/2009, de 22 de setembre pel qual es regulen els 
procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i 
instal·lacions fotovoltàiques a Catalunya. 

 
B) NORMATIVA GENERAL 
 
Els problemes mediambientals s’han considerat a nivell mundial, des dels anys 70, una 
qüestió que afecta a l’interès general i la seva protecció com una funció pública, i més 
concretament, de les administracions públiques.  
 
Amb caràcter general, la protecció del medi ambient s’ha convertit en objecte de totes 
les Administracions públiques que es porta a terme mitjançant l’aplicació de normes 
jurídiques. 
 
En primer lloc, s’ha de fer esment al Dret Internacional que atorga una protecció al 
medi ambient des d’una perspectiva global. 
 
En segon terme, el Dret Comunitari que regula la política mediambiental de la Unió 
Europea com a font consolidada del nostre ordenament jurídic i que s’articula 
mitjançant Programes Ambientals i l’aprovació de directrius normatives de protecció 
dels diferents sectors ambientals. 
 
A nivell intern, aquest interès general es va recollir a la Constitució Espanyola de 1978, 
al seu article 45.2 que proclama que els poders públics vetllaran per la utilització 
racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i 
defensar el medi ambient. Així mateix, les actuacions en aquesta i altres matèries 
dutes a terme per les administracions públiques s’han de desenvolupar amb 
objectivitat als interessos generals (art. 103 CE). 
 
Així mateix, el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 va més enllà regulant la 
protecció del medi ambient mitjançant polítiques de desenvolupament sostenible i 
d’equilibri territorial, en termes de cohesió econòmica i de foment de l’educació 
mediambiental, ja que atribueix competències pròpies dels governs locals en relació 
amb la formulació i la gestió de les polítiques per a la protecció del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible (art. 84.2.j LO 6/2006 de 19 de juliol). 
 
Els municipis també tenen entre les seves competències la protecció del medi ambient 
(art. 25.2.f de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local - 
LRBRL) permetent la legislació, la realització d’activitats complementàries de les 
pròpies en matèria de medi ambient (art. 28 LRBRL). 
 
El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel DL 
2/2003, de 28 d’abril, reprodueix les competències municipals sobre la protecció del 
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medi (art. 66.3.f i 71.1,.f), i a més, les estén a tots els ens locals en afirmar que tenen 
competències, entre altres, en els àmbits de la sostenibilitat ambiental i dels 
abastaments energètics.  
 
Des d’aquesta perspectiva, la Diputació de Barcelona, com administració pública 
sotmesa a la Constitució, a la Llei i al Dret, també ha de contribuir a la defensa del 
medi ambient i a l’equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i social 
(art. 31 LRBRL). 
 
En aquest sentit, l’explotació d’instal·lacions de plaques fotovoltàiques en els edificis 
administratius per abocar energia a la xarxa elèctrica és una forma d’utilització dels 
béns de domini públic per part de les administracions públiques que contribueix al 
desenvolupament sostenible i a la reducció d’emissions de CO2. 
 
Així, la Diputació de Barcelona per al compliment de les seves finalitats té plena 
capacitat jurídica, entre d’altres, per alienar tota classe de béns, celebrar contractes, 
establir i explotar obres o serveis públics (Art. 5 LRBRL). I en els mateixos termes 
l’article 28 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, estableix que els ens locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir, 
posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets. 
 
Quant al negoci jurídic, s’ha de destacar, en primer lloc, que l’energia gaudeix de la 
qualificació de bé patrimonial, per tant, l’entrega d’energia serà un negoci jurídic de 
caràcter patrimonial i es regirà pel que disposa la Llei 33/2003, de patrimoni de les 
administracions públiques (art. 110 i següents, art. 132 i 143).  
 
Finalment, val a dir que l’entrega d’energia configurada com a contracte per al 
lliurament de béns patrimonials, entraria en els supòsits de negocis exclosos de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb el que disposa 
el seu article 4.1.m) i que, en aquest sentit, segons l’apartat 2 d’aquest mateix article, 
es regirà per les seves normes especials –normativa específica sobre contractació 
tècnica i econòmica en matèria d’instal·lacions de règim especial-, aplicant-se els 
principis d’aquest text legal per resoldre els dubtes o llacunes que puguin presentar-se. 
 
Per tot l’esmentat és totalment necessari abocar a la xarxa general d’interès públic la 
totalitat de l’energia elèctrica produïda, ja que l’opció autoconsum i comercialització 
simultani tècnicament a l’actualitat no és possible. D’aquesta manera  es dona 
compliment tant amb l’establert al Pla d’Optimització de Recursos com amb la 
normativa vigent.   
 
En data 10.5.2010, el Cap de l’Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció ha 
elaborat un informe sobre “l’entrega d’energia generada per les instal·lacions 
fotovoltaiques que s’implanten a la Diputació de Barcelona”. 
 
En relació amb aquest informe, es reprodueixen els apartats 3 i 4, el tenor literal dels 
quals, en la part que ens interessa, és el següent: 
 

3.- INSCRIPCIÓ AL RIPRE, CONDICIÓ NECESSÀRIA PER LA POSADA EN MARXA 
DE LA INSTAL·LACIÓ. 
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Per la legalització de les instal·lacions fotovoltaiques, és condició necessària, abans 
que tot, la inscripció d’aquesta en REGISTRO DE INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL (RIPRE). 
 
(http://www.gencat.cat/oge/tramits/regim_especial/fotovoltaica/edificis/5_20kw/index.ht
ml). Per això es necessita la següent documentació: (vegis pàgina de la GENCAT): 
 

  INSTÀNCIA - SOL·LICITUD 
  DNI I NIF 
  ESCRIPTURA NOTARIAL DE LA SOCIETAT 
  CONTRACTE AMB L’EMPRESA ELÈCTRICA 
  CONTRACTE AMB EL PROPIETARI DELS TERRENYS 
  FITXA D’IDENTIFICACIÓ 
 DOCUMENT DE POSADA EN SERVEI 
  CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 
 DECLARACIÓ CE DE CONFORMITAT 
 CERTIFICAT DEL FABRICANT DELS ONDULADORS 
 CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS D'AÏLLAMENT 
 CONTRACTE DE MANTENIMENT 
 PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ 
 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D’OBRA 
  INFORME GESTOR DE LA XARXA 
 CÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
  ACREDITACIÓ REPRESENTANT COM A AGENT DEL MERCAT 
  DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT 
 NOTIFICACIÓ D'ATORGAMENT DE PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE 

DISTRIBUCIÓ 
  COMPLIMENT DE PUNTS DE MESURA 
  CERTIFICAT DE L’INSTAL·LADOR 
 IMPRÈS DE DECLARACIÓ DE DADES DE L’ENTITAT 

 
Entre aquesta documentació hi figura el contracte amb l’empresa elèctrica (original o 
còpia del contracte subscrit amb l'empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució a la 
qual es connecta la instal·lació fotovoltaica). El model de contracte figura a la Resolució 
de 31 de maig de 2001, de la Dirección General de Política Energètica i Mines, per la 
qual s'estableixen model de contracte tipus i model de factura per a instal·lacions solars 
fotovoltàiques connectades a la xarxa de baixa tensió. Fins ara no s’ha establert cap 
altra tipus de contracte per disposició legal. Això no obstant, i respecte aquest 
contracte, les empreses distribuïdores han adaptat aquest contracte a la nova 
normativa en el sentit d’excloure les clàusules econòmiques.  
 
En el Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per el qual es regula l’activitat de 
producció d’energia elèctrica en règim especial, es fixa la necessitat de subscriure un 
contracte de conformitat amb el que disposa l'art. 16 del RD 661/2007, de 25 de maig, 
pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial. En 
concret, l’article 16 del RD 661/2007, determina el dret i l’obligació de subscriure un 
contracte entre el titular de la producció i l’empresa distribuïdora en què s’establirà  com 
a mínim (en aquest cas): els punts de connexió i mesurament i les característiques dels 
equips de control, connexió, seguretat i mesura; les característiques quantitatives i 
qualitatives de l’energia cedida especificant la potència amb les previsions de 
producció, generació neta, venda; causes de rescissió o modificació; condicions 
d’explotació de la interconnexió. L’empresa distribuïdora té l’obligació de subscriure 
aquest contracte.  
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S’entén per distribuïdor (empresa distribuïdora) a tota societat mercantil espanyola o de 
la Unió Europea amb establiment permanent a España, que tingui com funció i 
responsabilitat distribuir l’energia elèctrica, així com construir, mantenir i operar les 
instal·lacions de distribució i interconnexionar amb altres xarxes. Cal remarcar que 
l’activitat de distribució (realitzada per les empreses distribuïdores propietàries de les 
línies), és aquella que té per objecte principal la transmissió d’energia elèctrica des de 
les xarxes de transport fins als punts de consum. Aquesta activitat està regulada als 
articles 36 a 42 del Reial Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de 
energia elèctrica. 
 
L’article 39 de l’esmentat RD 1955/2000 entén com a Zona elèctrica de distribució el 
conjunt d’instal·lacions de distribució que pertanyen a una mateixa empresa, amb 
l’objectiu últim de permetre el subministrament als consumidors amb les adequades 
condicions de qualitat i seguretat. El gestor de la distribució serà l’empresa distribuïdora 
propietària de les xarxes de cada zona. A Espanya existeixen 5 grans empreses 
distribuïdores: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Electra de Viesgo; i 
aproximadament 300 petits distribuïdors.. 
 
En concret a Catalunya l’empresa distribuïdora és del Grup ENDESA, propietària de les 
línies. 
 
En resum, respecte el contracte, aquest s’ha de fer amb l’empresa propietària de les 
línies elèctriques (tal i com hi figura a la pàgina de la OGE www.gencat.cat/oge). Com 
s’ha dit, no existeix cap model de contracte de caràcter tècnic però les empreses 
distribuïdores han adaptat el contracte model excloent les clàusules econòmiques. 
 
.../...”  
 
4. CONCLUSIÓ 
 
Per totes les raons esmentades el contracte tècnic d’entrega d’energia cal fer-ho al  
distribuïdor a Grup Endesa que és a Catalunya la propietària de les línies inscriure-la 
en el RIPRE ....”  

 
IV.- CONSIDERACIÓ  PATRIMONIAL DE L’ENERGIA FOTOVOLTAICA  
 
En data 23.04.2010 ha estat emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió immobiliària 
informe sobre “Definició patrimonial del producte i la compatibilitat de l’actuació duta a 
terme en un immoble adscrit a un servei públic”, que es transcriu íntegrament: 
 

“Les plaques fotovoltaiques estan catalogades pel Manual de Gestió Tom I amb la família 
morfològica Generació d’energia 330202 (equips, autònoms o no, dissenyats per a la 
producció d’energia) configurat amb el codi de grup 3 béns mobles, el codi de subgrup 33 
Maquinària, instal·lacions i utillatge i el codi de classe 3302 Instal·lació elèctrica.  
 
Per tant, d’acord amb el Manual de Gestió són béns mobles.  
 
En relació amb la naturalesa jurídica d’aquest bens d’acord amb l’Anàlisi i Disseny de la 
Migració de dades, de data 31 d’octubre 2001, per la conversació de dades de béns mobles 
estableix que en defecte seran patrimonials.  
 
Així mateix, en l’Inventari de Béns de la Corporació els béns mobles en gran part tant si es 
troben situats en immobles de domini públic com en immobles patrimonials estan sota 
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l’epígraf 106.3, i per tant, catalogats com a béns mobles patrimonials.  Per exemple, en el 
Centre Escola industrial, la família morfològica 330202 generació d’energia, està sota 
l’epígraf 106.3 béns mobles patrimonials.  
 
D’acord amb els articles 3 i 8 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, en endavant RP, i els articles 201 i 203 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en endavant TRLMRL, indiquen que són béns de domini públic els que 
la llei declari amb aquest caràcter i els afectes a l’ús públic o servei públic. S’entén afectes 
al servei públic, aquells béns, que per la seva naturalesa o per les disposicions particulars 
de l’organització, s’adeqüin essencialment o exclusivament al fi particular del servei.  
 
D’acord amb els articles 20 i  21 RP, i l’article 204 TRLMP, l’afectació és realitzarà 
mitjançant acte administratiu amb la incoació de l’expedient corresponent, o automàticament  
en els casos taxatius que fixen els articles citats.  
 
Així mateix, aquests articles estableixen que són béns patrimonials, aquells béns que no 
estan destinats directament a un ús públic o a l’exercici de cap servei públic, indicant que en 
cas que no consti l’afectació d’un bé local es presumeix patrimonial. 
    
Per tant, d’aquests articles es dedueix el caràcter restrictiu dels bens de domini públic al 
gaudir aquests béns d’un règim jurídic d’especial protecció a diferència dels béns 
patrimonials.   
 
Podem concloure, que d’acord amb l’Inventari de béns de la Corporació, els béns mobles en 
línies generals situats en edificis de domini públic com patrimonials sempre tenen caràcter 
patrimonial al presumir-se patrimonials al no constar la seva afectació.  
 
En aquest cas en concret, tant les plaques fotovoltàiques com l’energia produïda són béns 
mobles patrimonials al no establir-ho la llei ni constar la seva afectació a un ús públic ni  
servei públic.    
 
L’energia produïda per les plaques fotovoltàiques és un bé moble fungible.  
 
Es tracta de un bé d’acord l’article 511-1  de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè 
del Codi Civil de Catalunya, relatiu els drets reals, en endavant Codi Civil de Catalunya, que 
estableix:  
 
“1. Es consideren béns les coses i els drets patrimonials. 
 
2. Es consideren coses els objectes corporals susceptibles d’apropiació, i també les 
energies, en la mesura que ho permeti llur naturalesa.” 
 
Es tracta d’un bé moble d’acord amb l’article 511-2.3 del Codi Civil de Catalunya i  l’article 
335 del Codi Civil Espanyol que aquest últim estableix que: 
 
“Es consideren béns mobles els susceptibles d’apropiació no compresos en el capítol 
anterior, i en general tots els que es poden transportar d’un punt a un altre sense deteriorar 
la cosa immoble a que estigues unit”   
 
(En el capítol anterior defineix què s’entén per béns immobles).  
 
I finament és fungible d’acord l’article 337 del Codi Civil Espanyol que estableix que: 
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“Els béns mobles són fungibles o no fungibles. A la primera espècie pertanyen aquells que 
no es pot fer l’ús adequat a la seva naturalesa sense que es consumeixin; a la segona 
espècie correspon els demés.”   
 
Finalment, cal indicar que en cas d’instal·lar-se les plaques fotovoltàiques en immobles de 
domini públic, l’element que s’utilitza per produir l’energia, la placa, es un bé moble 
patrimonial i no forma part directament de l’immoble. Per tant, la compatibilitat es justifica al 
tractar-se de dos actius diferenciats, la placa i l’immoble, en que la activitat d’un i altre no 
interfereixen, respectant-se, en tot moment, el servei públic que es desenvolupa en 
l’immoble.   
 
Així mateix, i en qualsevol cas, d’acord amb l’article 53 RP, no obstant la destinació pròpia 
dels béns de domini públic és la utilització per l’ús general o per la prestació del servei 
públic, es permet utilitzar aquests béns per altres finalitats sempre que no siguin contraris 
els interessos generals. “ 

 
Un cop determinada la consideració patrimonial de l’actuació, cal fer referència a la 
naturalesa de la seva explotació, entesa com l’aprofitament rendible que es podrà 
realitzar dels béns patrimonials mitjançant qualsevol negoci jurídic, típic o atípic (art. 
106 -bàsic- de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques). 
 
En aquest sentit, els eventuals ingressos que percebi la Corporació, derivats del  
lliurament d’energia elèctrica produïda per les instal·lacions de la seva titularitat  -
activitat regulada i remunerada en base a les tarifes prèviament aprovades per la 
Direcció General de Política Energètica i Mines- tindran naturalesa privada i s’aplicaran 
als corresponents conceptes del pressupost d’ingressos, tot fent-se efectius amb 
sotmetiment a les normes i procediments del dret privat, inclòs els efectes de l’Impost 
sobre el Valor Afegit, de conformitat amb la L 37/1992, de 28 de desembre.  
 
V.- ALTRES DADES RELATIVES A L’ACTUACIÓ 
 
Vist que es preveu formalitzar el corresponent contracte tècnic per a l’accés a la xarxa 
de distribució d’energia, les altres dades relatives a l’actuació concreta de les 
instal·lacions solars fotovoltàiques de la Plataforma de Distribució Logística – PDL, són 
les següents: 
 

- El termini previst serà de cinc anys prorrogables. 
- L’import a satisfer en concepte de drets econòmics (drets d’engaxe BT, 

certificat encarregat lectura, informe del gestor i verificació) corresponents a la 
connexió serà de 210,39 euros. 

 
Restarà pendent la corresponent formalització del contracte econòmic, el qual serà 
objecte d’una resolució individualitzada, en el cas que s’actuï mitjançant representant 
davant les autoritats competents. 
 
La durada d’aquest contracte tècnic serà pel termini de 5 anys, atès el disposat a la 
Resolució de 31 de maig de 2001, la qual recull el model de contracte tipus i de factura 
per a les instal·lacions solars fotovoltàiques connectades a la xarxa de Baixa Tensió.  
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Vist la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contracte 
del Sector, quant a competències del Ple com a òrgan de contractació.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat adjunt 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ informe de la Comissió 
informativa i de seguiment de l’Àrea de Recursos Interns, l’adopció dels següents. 

 
ACORDS  

 
Primer.–  APROVAR el contracte tècnic, d’acord amb la normativa específica, relatiu a 
l’accés a la xarxa de distribució d’energia elèctrica produïda en règim especial  per a 
les instal·lacions solars fotovoltàiques de la Plataforma de Distribució Logística – PDL 
de Montcada i Reixach per a la seva inscripció en el Registre d’Instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica en règim especial (RIPRE), pel termini de 5 anys, i 
imputar l’import de 210,39 € a l’aplicació pressupostària G/24210/920C0/20900 en 
concepte de drets econòmics. 
 
Les dades tècniques de la instal·lació són les següents: 
 
Generador fotovoltaic: Format per la interconnexió en sèrie i paral·lel d’un determinat 
número de pannells fotovoltaics. Aquests pannells són els encarregats de transformar 
l’energia del sol en energia elèctrica, generant un Corrent Continu proporcional a la 
irradiació solar rebuda. Es composa de: 
 

- 468 pannells fotovoltaics de 230 Wp de potència orientats 0º respecte el sud. 
(Trina Solar TSM 230-PC05)  

- Estructures fixes d’alumini anclades a la coberta. 
- Instal·lacions per a corrent continu (CC) en Baixa Tensió, per a la interconnexió 

entre els pannells solars i els inversors. 
 
Sistema de condicionament de potència: Per poder injectar el corrent continu generat 
pels pannells fotovoltaics a la xarxa elèctrica, es necessari transformar-la en corrent 
alterna de les mateixes característiques que les de la xarxa. Aquesta transformació es 
realitza mitjançant uns equips denominats inversors, que  transformen el corrent 
continu, que prové dels pannells, en corrent alterna de la mateixa tensió i freqüència 
que la de la xarxa de distribució, d’aquesta manera permeten operar la instal·lació 
fotovoltàica en paral·lel amb ella. Es composa de: 
 

- 3 inversors trifàsics. La potència nominal total de la instal·lació es de 96 KWn. 
 

Interfase de connexió a xarxa: Per a poder connectar la instal·lació fotovoltàica a la 
xarxa en condicions adequades de seguretat, ha de tenir una sèrie de proteccions i 
elements de facturació i mesura necessaris. Es composa de : 
 

- Armaris elèctrics de distribució i protecció en Baixa Tensió 
- Instal·lacions d’interconnexió de Corrent Alterna en Baixa Tensió 
- Sistema de mesura de l’energia generada i consumida en Baixa Tensió 
 

Les instal·lacions de corrent alterna en Baixa Tensió estaran localitzades en el quadre 
general de comptadors de l’edifici. 
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Segon.- FORMALITZAR l’esmentat contracte tècnic amb l’empresa distribuïdora 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L, (NIF B82846817), d’acord amb les 
previsions de l’art.16 del RD 661/2007, de 25 de maig, com a distribuïdora exclusiva a 
Catalunya, en relació amb la disposició transitòria sisena 10.a) de l’esmentat RD.  
 
Tercer.- NOTIFICAR la resolució a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. per al seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6.- Dictamen de data 20 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera, 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’Abrera en data 26 de novembre 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 14, 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 d’Abrera, en data 26 de novembre de 2010 a favor de la Diputació de 
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Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’indiquen: 
 
- Taxes i canons per: subministrament d’aigües, drets de connexió i quota de servei, 
per expedició de documents, per llicències urbanístiques, per intervenció en activitats i 
instal·lacions, per llicència d’obertura d’establiments, per llicència autotaxis, per 
retirada de vehicles, per cementiri municipal, per publicitat i ràdio, per escola 
d’ensenyaments d’adults i ensenyament especial, per tinença d’animals, per 
instal·lacions esportives, per mercat municipal, per casal d’avis, per utilització 
d’instal·lacions municipals, per ocupació via pública. 
 
▪ 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 recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- ACCEPTAR l’especificació en relació als acords de delegació adoptats 
anteriorment pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera 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 podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i en tot cas 
prevaldrà el seu criteri jurídic, i podrà recavar en qualsevol moment informació sobre la 
gestió, en els terminis previstos a l’article 27 i concordants de la Llei 7/85 reguladora 
de les bases de règim local. L’Ajuntament, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient, 
es reserva la facultat d’aprovar padrons de forma parcial i liquidacions de conceptes 
dels quals la gestió ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, així com d’ordenar 
la baixa comptable de valors tant en termini voluntari com executiu. 
 
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. 
 
7.- Dictamen de data 22 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
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“El Ple de l’Ajuntament de Bagà en data 3 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 14, 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 Bagà, en 
data 3 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Sancions administratives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Taxa per llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanística 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV – Taxa per ocupació de via pública 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords anteriors, 
que l’Ajuntament pugui liquidar. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- ACCEPTAR la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 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 d’urbanització i contribucions especials 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 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 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Taxa per entrada de vehicles. Taxa de clavegueram. Taxa per subministrament 
d’aigua. Taxa per cementiri municipal. Taxa per manteniment de la televisió per cable. 
 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
4.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Bagà 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Bagà 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. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 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. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
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en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Taxa per recollida, tractament i eliminació 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. 
 
IX - Taxa per entrada de vehicles. Taxa de clavegueram. Taxa per subministrament 
d’aigua. Taxa per cementiri municipal. Taxa per manteniment de la televisió per cable. 
 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 del recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 30

X – Taxa per llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanística. 
Taxa per ocupació de via pública. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Quotes d’urbanització 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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. 
 
XIV – 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. 
 
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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8.- Dictamen de data 21 de desembre 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 i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Capellades en data 24 de novembre 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. 
 
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 14, 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 modificació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Capellades, en data 24 de novembre 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 pel subministrament d’aigua 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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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. 
 
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, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

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

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

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ 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 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
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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 – 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 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. 
 
XIV – 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. 
 
XV – 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.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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9.- Dictamen de data 21 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellfollit 
de Riubregós, 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 Castellfollit de Riubregós 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 14, 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 Castellfollit de Riubregós, en data 15 de març de 2010 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’indica: 
 
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
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liquidacions, respecte d’alguns 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 dels 
acords de delegació de funcions aprovats anteriorment per l’Ajuntament de Castellfollit 
de Riubregós a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de 
la delegació abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

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

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

per l’ORGT.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
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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. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

VII - 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. 
 

VIII – 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. 
 

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

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

X – Taxa per expedició de documents administratius. Taxa de llicències urbanístiques. 
Taxa per l’ocupació de la via pública. Taxa per llicència d’intervenció integral 
d’activitats. 
▪ 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 no tributaris: concessions administratives, 
execucions subsidiàries, sancions diverses i 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. 
 
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. 
 
10.- Dictamen de data 20 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i/o recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Igualada en data 23 de novembre de 2010 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i/o 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 14, 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 modificació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Igualada, en data 23 de novembre 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 – Impost sobre béns immobles 
▪ 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 per Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada 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.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Igualada 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 
▪ 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. 
 
II – Impost sobre activitats econòmiques 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa de recollida d’escombraries domiciliaries i comercials. Taxa d’entrada de 
vehicles. Taxa cementiri municipal 
 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. 
 
V – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – 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 – Taxa per expedició de documents administratius. Taxa de llicències 
urbanístiques. Taxa per l’obertura d’establiments. Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa 
per l’ocupació de la via pública. Taxa pels serveis de mercat municipal. Taxa per 
ensenyaments especials. 
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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. 
 
IX – Taxes generades en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament. 
 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 – Preus públics generats en els Organismes Autònoms depenents de l’Ajuntament. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI – Altres ingressos 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 – 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. 
 
XIII – Taxa per la retirada de vehicles abandonats. Taxa per utilització privativa i 
aprofitament especial: sondatges i rases. Taxa per ocupació de terrenys de domini 
públic. Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada. Taxa per utilització 
instal·lacions esportives. Taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i 
lleure. 
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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. 
 
XIV - Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: costes judicials derivades de 
procediments contenciós-administratius 
 Notificació de les corresponents liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV – Altres ingressos de Dret Públic no tributaris: concessions administratives, 
execucions subsidiàries, sancions diverses, publicitat radiofònica i 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. 
 
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. 
 
11.- Dictamen de data 20 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 18 de novembre de 2010 acordà 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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 14, 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 la Roca del Vallès, en data 18 de novembre 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. 
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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. 
 
12.- Dictamen de data 10 de gener de 2011 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Mollet del Vallès, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de  recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en data 20 de desembre 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 14, 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 Mollet del 
Vallès, en data 20 de desembre 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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a) Els ingressos derivats d’execucions subsidiàries. 
b) 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. 
c) Altres ingressos de dret públic. 
 
▪ 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 
Mollet 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 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. 
 
13.- Dictamen de data 14 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, 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 Sant Joan Despí en data 25 d’octubre 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 14, 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 Sant Joan Despí, en data 25 d’octubre 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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14.- Dictamen de data 23 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, 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. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles en data 26 d’octubre 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. 
 
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 14, 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 Martí 
Sesgueioles, en data 26 d’octubre 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 – Taxa per usos excepcionals dels camins i vies rurals. 
▪ 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. 
 
2.-  ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles 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 anteriorment per l’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la 
delegació abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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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. 
 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 fiscal. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

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

determinar els deutes tributaris. 
 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. 
 
VIII – 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. 
 
IX – Taxes per llicències urbanístiques. Taxa d’intervenció integral de l’administració 
en les activitats i instal·lacions. 
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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. 
 
X – 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. 
 
XI– Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries, concessions administratives 
i sancions diverses. 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer i segon en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
15.- Dictamen de data 21 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sitges en data 30 de novembre 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 
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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 14, 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 la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, en data 
30 de novembre 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: 
 
- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el 
que preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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16.- Dictamen de data 20 de desembre de 2010 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, 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 Tavèrnoles en data 8 de novembre 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 14, 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  Tavèrnoles, 
en data 8 de novembre 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. 
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 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 la clarificació de l’abast de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de  Tavèrnoles, en data 8 de novembre 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 – Impost sobre construccions instal·lació i obres: 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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 – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipals en les activitats i instal·lacions. 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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 – Taxa subministrament aigua 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 

IV – Sancions 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent. 
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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. 
 

V – Execucions subsidiàries 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 

VI – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 

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 Tavèrnoles 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. 
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 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 – Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa cementiri 
municipal. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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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. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VII – Contribucions especials 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII – Quotes urbanístiques 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
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▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX– Impost sobre construccions instal·lació i obres: 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 
X – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipals en les activitats i instal·lacions. 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 
XI – Taxa subministrament aigua 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 
XII – Sancions 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 
XIII – Execucions subsidiàries 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
 
XIV  – Qualsevol altre ingrés de dret públic 
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 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. 
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▪ 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. 
 
17.- Dictamen de data 22 de desembre de 2010 que proposa restar assabentat de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en relació a avocar 
les funcions de gestió i recaptació de la taxa de clavegueram. 
 
“L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat té delegades en la Diputació de Barcelona 
les funcions necessàries per a la gestió i recaptació de la taxa de clavegueram, 
d’acord amb el conveni signat entre ambdues institucions el dia 1 de setembre de 2004 
i que el Ple de la Diputació en va acceptar la delegació el dia 22 de juliol de 2004. 
Les funcions amb relació a la gestió i recaptació delegades són: 
a) Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
b) Realització de liquidacions per determinar el deute tributari. 
c) Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
d) Pràctica de notificacions col·lectives en valors – rebuts i notificacions individuals. 
e) Dictar la provisió de constrenyiment. 
f) Recaptació dels deutes, tant en voluntària com en executiva. 
g) Liquidació d’interessos de demora. 
h) Resolució d’expedients de resolució d’ingressos indeguts. 
i) Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
j) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
En sessió plenària de 2 de novembre de 2001, l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat va acordar l’aprovació de l’expedient de canvi de forma de gestió del servei 
municipal de clavegueram per transformació de l’actual gestió directa a la gestió 
indirecta mitjançant concessionari i va adoptar el següent acord del següent tenor 
literal: 
 
“Primer.- Avocar les competències delegades a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació de la taxa de clavegueram del municipi de Sant Climent.” 
 
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 14, 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 del següent 
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ACORD 
 
RESTAR ASSABENTAT de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat, adoptat en la sessió de 2 de novembre de 2010, en relació a avocar les  
competències delegades a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de la taxa de clavegueram.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA. 
 
Finalitzat l’estudi dels punts que integren l’ordre del dia i abans d’entrar a la part 
no resolutiva de la Sessió, la Presidència anunciarà que s’ha presentat dos 
Dictàmens que no figuren a l’ordre del dia i en conseqüència cal, en primer lloc, 
declarar la urgència per a la seva incluisió. 
 
Seguidament es procedeix a la votació de la urgència, tenint en compte que per 
aprovar-la és necessari el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 
membres de la Corporació, establerta a l’article 103.3 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 i l’article 82.3 del real decret 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 
 
Votada la urgència per unanimitat, s’acordà incloure en l’ordre del dia els punts 
següents: 
 

 Dictamen de data 27 de gener de 2011 que proposa aprovar la Modificació 
dels membres que integren la composició del Grups Polítics. 

 
 Dictamen de data 27 de gener de 2011 que proposa donar per assabentada 

la modificació dels membres que integren les Comissions Informatives i de 
Seguiment d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Esports i Comerç, en 
el sentit de nomenar en representació del grup del Partit Popular, a l’Im. Sr. 
Ramon Riera Macia, en substitució dels Ims. Srs. Jordi Cornet Serra i Xavier 
García Albiol, respectivament,  

 
Dictamen de data 27 de gener de 2011 que proposa aprovar la Modificació dels 
membres que integren la composició del Grups Polítics. 
 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 19 de juliol de 2007, va 
acordar la creació de cinc grups polítics corresponent als cinc Partits polítics o 
coalicions electorals que va obtenir representació  en la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, l’apartat cinquè del referit dictamen va acordar la creació del Grup polític del 
Partir Popular i la seva composició. 
 
Atès que el Ple, en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2009, va acordar 
modificar parcialment l’acord del Ple, del 19 de juny de 2007, en el sentit de nomenar 
un nou Portaveu del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra-AM), com a 
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conseqüència del nomenament  del Sr. Mateu Chalmeta Torredemer com a Portaveu 
d’aquest, en substitució del Sr. Jaume Vives Sobrino que va morir el 13 d’agost de 
2009. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup del PP, en el qual es proposa nomenar Portaveu del 
Grup del PP al Sr. Ramon Riera Macia, que ha pres possessió del seu càrrec de 
Diputat davant del Ple corporatiu, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2011, 
d’acord amb la credencial de diputat emesa per la Junta Electoral Central, en data 4 de 
gener de 2011, en representació del PP per la Junta Electoral de Zona de Barcelona. 
 
Vist que l’article 48 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya estableix 
que per al millor funcionament dels òrgans de govern, el Ple pot acordar la creació de 
Grups municipals. Per la seva part, l’article 41 del Reglament Orgànic d’aquesta 
Diputació determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit al President 
de la Corporació, en el qual es faran constar el nom dels membres que composen el 
grup, així com la designació del Portaveu. 
 
Vista la comunicació que s’ha adreçat en aquest sentit a aquesta Presidència, es 
proposa que per part del Ple d’aquesta Diputació, s’adoptin els següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.-  MODIFICAR L’APARTAT TERCER de l’acord del Ple del 26 de novembre 
de 2009, en el sentit de nomenar nou Portaveu del Grup del Partit Popular (PP), al 
Diputat Provincial Ilm. Sr. RAMON RIERA MACIA, d’acord amb l’escrit presentat pel 
seu Grup. 
 
Segon.- RATIFICAR els apartats primer, segon, tercer i quart de l’acord del Ple de la 
Diputació del 19 de juliol de 2007, en el sentit d’acordar la creació dels cinc grups 
polítics que constitueixen aquesta Corporació. 
 
Tercer.- En conseqüència, amb els apartats anteriors, la Diputació de Barcelona 
estarà INTEGRADA per els següents Grups Polítics: 
 
1. “Partit dels Socialistes de Catalunya” (PSC-PM), amb la següent composició: 
 

Portaveu:   Ilm. Sr.  Jordi Labòria Martorell 
Vocals:  La resta de Diputats del partit polític PSC-PM 

 
2. “Convergència i Unió” (CiU), amb la següent composició: 
 

President:  Ilm. Sr. Joan Carles García Cañizares 
Portaveu: Ilm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
Vocals:  La resta de Diputats de Convergència i Unió 

 
3.  “Partit Popular” (PP), amb la següent composició: 
 

President:  Ilm. Sr.  Xavier García Albiol 
Portaveu:   Ilm. Sr.  Ramon Riera Macia 
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Vocals:  La resta de Diputats del partit polític del Partit Popular “PP”. 
 

4. “Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa - Entesa pel Progrés 
Municipal” (ICV-EUiA-EPM), amb la següent composició: 

 
President:  Ilm. Sr. Màrius García Andrade 
Portaveu:   Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Vocals:  La resta de Diputats de la coalició ICV-EUiA-EPM 
 

5.  “Esquerra Republicana de Catalunya” (ESQUERRA-AM), amb la següent 
composició: 

 
Portaveu:  Ilm. Sr.  Mateu Chalmeta Torredemer 
Vocal:   Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons.” 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Dictamen de data 27 de gener de 2011 que proposa donar per assabentada la 
modificació dels membres que integren les Comissions Informatives i de 
Seguiment d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Esports i Comerç, en el 
sentit de nomenar en representació del grup del Partit Popular, a l’Im. Sr. Ramon 
Riera Macia, en substitució dels Ims. Srs. Jordi Cornet Serra i Xavier García 
Albiol, respectivament,  
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària del 22 d’abril de 2008, va 
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona, a l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 7/85, de 
19 de juny, del règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec, 
d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de 
President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i 
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar 
fixar la integració dels membres de ple dret de les 12 Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.  
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008, va acordar 
modificar una de les Àrees competencials en què es divideix aquesta Corporació, i, en 
tal sentit, va acordar crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i al mateix temps va 
acordar la creació de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i de 
Recursos Interns. 
 
Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics, en referència a la designació 
del/ls representant/s en la nova Comissió Informativa i de Seguiment, d’acord amb el 
que disposa l’article 12.3 del Reglament Orgànic. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 27 de novembre de 2008, va 
acordar modificar, a petició del Grup CIU, la composició de les Comissions 
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Informatives i de Seguiment d’Educació; Igualtat i Ciutadania; i Comerç, en el sentit de 
substituir al Diputat del Grup de CiU, Ilm. Sr. Jordi Subirana Ortell pel Ilm. Sr. Ferran 
Civil Arnabat, com a membre de ple dret, en les Comissions Informatives i de 
Seguiment abans esmentades. 
 
Atès que Ple de la Diputació en sessió celebrada el 29 de gener de 2009, va acordar 
modificar la composició de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i 
Recursos Interns, en el sentit d’adscriure a aquesta, com a membre de ple dret, l’Ilm. 
Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra, a petició 
del Grup del Partit Popular. 
 
Atès que el Ple en sessió celebrada el 22 d’abril de 2009, va acordar modificar la 
composició de la Comissió Especial de Comptes, en el sentit d’adscriure a aquesta, 
com a membre de ple dret, l’Ilm. Sr. Xavier García Albiol, en substitució del Diputat Ilm. 
Sr. Jordi Cornet Serra, a petició del Grup del Partit Popular, segons escrit d’aquest de 
data 7 d’abril de 2009. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el qual es 
proposa el nomenament del seu representant en les Comissions Informatives i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns; de Cultura; d’Educació; així com en la 
Comissió Especial de Comptes i en la de Portaveus, al Diputat Ilm. Sr. Mateu 
Chalmeta Torredemer, en substitució de l’Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 26 de novembre de 2009, va 
acordar donar-se per assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, així com de la Comissió especial de Comptes i de la Junta de Portaveus. 
 
Vist l’escrit present, en data 18 de gener de 2010, del Grup dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés Municipal, en el qual es proposa el nomenament, com a 
representant del referit Grup, en les Comissions Informatives i de Seguiment 
d’Educació i Desenvolupament Econòmic, al Diputat l’Ilm. Sr. Jordi William Carnes 
Ayats, en substitució de la Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano i de l’Ilm. Sr. Jesús 
Maria Canga Castaño, respectivament. 
  
Vist l’escrit de l’Ilm. Sr. Xavier García Albiol, en la seva condició de President del Grup 
del Partit Popular, de data 31 de maig de 2010, en el qual es proposa substituir a l’Ilm. 
Sr. Juan Carles del Rio Pin per la Ilma. Sra. Ma. Àngels Esteller Ruedas, en la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Espais Naturals. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de l’1 de juliol de 2010, va acordar 
donar-se per assabentat, de l’adscripció de la Diputada del grup Popular Ilma. Sra. 
Àngels Esteller Ruedas, a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Espais 
Naturals. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 25 de novembre de 2010, va 
acordar donar-se per assabentat de l’adscripció del Diputat del Grup del PSC Im. Sr. 
Antonio Carmona López en les Comissions Informatives i de Seguiment d’Hisenda i 
Recursos Interns; Salut Pública i Consum; Benestar Social i de Comerç. 
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Atès l’escrit del President del Grup Popular d’aquesta Corporació, pel qual es proposa 
integrar a l’Im. Sr. Ramon Riera Macia a les Comissions Informatives i de Seguiment 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, i Esports i Comerç, en substitució dels Srs. 
Jordi Cornet i Serra i Xavier García Albiol, respectivament, en representació del seu 
Grup, i a la Junta de Portaveus. 
 
Vista la necessitat de modificar la composició de les Comissions Informatives i de 
Seguiment d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, i Esports i Comerç, i la Junta de 
Portaveus, en la forma proposada per l’escrit del Grup Popular. 
 
Vist que els articles 32 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 12 del Reglament Orgànic d’aquesta 
Corporació estableixen la necessitat de la creació d’uns òrgans complementaris de 
caràcter col.legiat que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes 
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple així com, la competència sobre el 
seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels Diputats o 
Diputades que ostenten les delegacions. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 
A C O R D S: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la petició del President del Grup Popular 
d’aquesta Corporació, en el qual proposa nomenar en representació del seu grup a 
l’Im. Sr. Ramon Riera Macia, en les Comissions Informatives i de Seguiment 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, i Esports i Comerç en substitució dels Ims. 
Srs. Jordi Cornet i Serra i Xavier García Albiol, respectivament, i en la Junta de 
Portaveus.  
 
Segon.- DONAR PER ASSABENTAT que les Comissions informatives i de seguiment 
d’aquesta Corporació estan integrades, com a membres de ple dret, per les/ls 
Diputades/Diputats, una vegada introduïda la modificació anteriorment assenyalada: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

President: Ilm. Sr. Rafael Roig Milà 
Vocals: Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 

Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano 
Ilm. Sr. Antonio Carmona López 
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas  
Ilm. Sr. Xavier Gacía Albiol 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
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Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’INFRAESTRUCTURES, 
URBANISME I HABITATGE 
 

Presidenta:  Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia 
Vocals: 

Ilm. Sr. Jordi Serra Isern  
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano  
Ilma. Sra. Carmen García Lores 
Ilm. Sr. Joan Amat Solé 
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya 
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Im. Sr. Ramon Riera Macia 
Ilm. Sr. Màrius García Andrade 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPORTS 
 

President:      Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo 
Vocals:  

Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño 
Ilm. Sr. Rafael Roig Milà 
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés 
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Josep Salom Ges 
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura 
Im. Sr. Ramon Riera Macia 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 

Presidenta:    Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Vocals: 

Ilm. Sr. Antonio Carmona López 
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Ilma. Sra. Carmen García Lores  
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola 
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 
Presidenta:    Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
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Vocals: 
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
Ilm. Sr. Antonio Carmona López 
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya 
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern 
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui 
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA 
 

President:      Ilm. Sr. José Manuel González Labrador 
Vocals: 

Ilma. Sra. Carmen García Lores   
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño 
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya  
Ilm. Sr.  Josep Salom Ges 
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura 
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas    
Ilm. Sr. Màrius García Andrade 
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ 
 

Presidenta:    Ilma. Sra. Carme García Suárez 
Vocals: 

Ilma. Sra. Carmen García Lores 
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilm. Sr. Jordi William Carnes Ayats 
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura 
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS 
 

President:     Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas 
Vocals: 

Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés 
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
Ilm. Sr. Joan Amat Solé 
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern 
Ilm. Sr. Josep Salom Ges 
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Ilma. Sra. Maria Àngels Esteller Ruedas 
Ilma. Sra. Carme García Suárez 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT 
 

President:     Ilm. Sr. Joan Antoni Barón Espinar 
Vocals: 

Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano 
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern 
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern 
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola  
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Ilm. Sr.  Juan Carlos del Río Pin 
 
Ilma. Sra. Carme García Suárez 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 

President:    Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández 
Vocals: 

Ilm. Sr. Joan Sau Pages 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
Ilm. Sr. Jordi William Carnes Ayats 
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Joan Amat Solé 
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez 
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 

Presidenta: Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez       
Vocals: 

Ilm. Sr. Xavier Amor Martín 
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas 
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez  
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola 
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas  
Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ 
 

President: Xavier Florensa Cantons 
Vocals: 
  Ilm. Sr. Jordi Serra Isern 

Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz 
Ilm. Sr. Antonio Carmona López 
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez 
Ilm. Sr. Ferran Civil Arnabat 
Im. Sr. Ramon Riera Macia 
Ilma Sra. Dolores Gómez Fernández  
 

TERCER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de 
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les 
matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes 
relacionats amb l’aprovació dels pressupostos anuals, de les modificacions de crèdits 
de competència plenària i de l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Així 
com, els dictàmens que provinguin de l’Àrea de la Presidència i que no corresponguin 
a una altra Comissió Informativa i de Seguiment. 
 
QUART.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES restarà integrada per les/Diputades/Diputats següents: 
 

President: Ilm. Sr. Rafael Roig Milà 
Vocals: 

   Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero 
 Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano 

Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella   
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch 
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo 
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Ilm. Sr. Xavier García Albiol 
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 

 
CINQUÈ.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la JUNTA DE PORTAVEUS està 
integrada, de conformitat amb el dictamen de data 27 de gener de 2011, pels membres 
següents: 
 

President:  Excm. Sr. Antoni Fogué Moya 
Vocals:  Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell 
  Ilm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
  Ilm. Sr.  Ramon Riera Macia 
  Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 
  Ilm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer 
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SISÈ.-  DEIXAR SENSE EFECTE, en tota la seva extensió, l’acord del Ple adoptat en 
sessió ordinària de data 25 de novembre de 2010, en referència a la composició de les 
Comissions Informatives i de Seguiment; Comissió Especial de Comptes i Junta de 
Portaveus. 
 
SETÈ.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que el règim de retribucions, indemnitzacions 
i assistència de tots els membres de la Corporació és l’establert mitjançant Decret de 
la Presidència d’aquesta Diputació de data 19 de juliol de 2007. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la 
Gerència, a tots els membres de ple dret de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la 
Secretaria general, a la Intervenció general, a la Direcció de Serveis de Secretaria, 
Adjunt a la Secretaria General i als Secretaris delegats de les Comissions Informatives 
i de Seguiment i a la Especial de Comptes; als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple restà assabentat. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 10 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
El President       
Antoni Fogué Moya      La Secretària General 
        Petra Mahillo García 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 539892 al 539928. 
 
Barcelona, 25 de febrer de 2011 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 
 


