Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011
A la ciutat de Barcelona, el dia 29 de setembre de 2011, a les 12 hores i 5 minuts, es
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president Salvador Esteve i Figueras. Vicepresident primer, Alberto Fernández
Díaz, Vicepresident segon, Ferra Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Josep Llobet
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel
Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc
Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar
Díaz i Romero, Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol,
Joan Carles García i Cañizares, Jordi Hereu i Boher, Mireia Hernández i Hernández,
Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i
Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i Galindo,
Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep Oliva i Santiveri, Jordi
Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol,
Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i
Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep
Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Mireia Solsona i Garriga, Jordi
Subirana i Ortells i Alberto Villagrasa Gil.
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 el diputat Im. Sr. Ignasi Giménez i Renom
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 dels esborranys de l’acta de la sessió constitutiva de data 15 de juliol de
2011 i l’acta de la sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011.
2.- Dictamen que proposa restar assabentat de la modificació de l'acord plenari 117/11
sobre la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment i la Comissió
Especial de Comptes i els membres que les integren.
3.- Dictamen que dóna compte dels Decrets núms. 7391/2011, 7412/2011 i 7413/2011,
sobre determinació dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació
exclusiva.
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4.- Dictamen que dóna compte del Decret de la Presidència núm, 7393/2011, relatiu a
la configuració de les meses de contractació d'aquesta Corporació.
5.- Dictamen que dóna compte del Decret de la Presidència núm. 7390/2011, sobre
nomenament de personal eventual.
6.- Dictamen que dóna compte del Decret núm. 7392/2011, relatiu al nomenament de
Presidències delegades d'Àrees, de Comissions Informatives i de Seguiment i
delegació de competències a favor de Diputades/ts delegats per matèries i
Diputades/ts Adjuntes/ts.
7.- Donar compte del Decret de 8 de setembre de 2011, mitjançant el qual s'aprova la
Refosa núm. 1/2011 sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
8.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 31 d’agost de 2011.
9.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost
General de la Diputació per a l’exercici de 2011, i donar compte del corresponent
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
10.- Dictamen que proposa incoar expedient administratiu per a la revisió d’ofici del
Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 d’abril de 2004,
parcialment modificat pel Decret de 14 de febrer de 2008, de conformitat amb el que
disposa l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en entendre’s que incorren
en dues causes de nul·litat de ple dret previstes en els articles 62.1.b) i 62.1.f) del dit
text legal.
11.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una addenda al conveni específic de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, de canvi de titularitat dels centres educatius “Centre de Formació d’Adults
Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de
Barcelona, per a la seva integració a la xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de
transferència de funcions al Consorci d’Educació, amb un cost de tres-cents vuitantacinc mil euros (385.000,00 €).
12.- Donar compte al Ple del dictamen de la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda
i Recursos Interns pel qual es dona compte del grau de compliment dels terminis de
pagament del període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011.
13.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió al conveni subscrit entre l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
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per a la recaptació en via executiva de determinats recursos de dret públic per part de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
15.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un nou conveni de col·laboració cadastral, a
subscriure entre la Direcció General del Cadastre i la Diputació de Barcelona.
16.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l'acord assolit entre l'ORGT i les
organitzacions sindicals integrants de la Mesa de Matèries comunes de l'Organisme de
data 15 d'abril del 2011, que desenvolupa la disposició addicional primera de l'Acord
de Condicions de Treball del personal funcionari i disposició addicional tercera del
Conveni Col·lectiu del personal laboral en relació a la flexibilitat horària del personal de
les Oficines Centrals i Unitats i oficines perifèriques
17.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació 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 de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
18.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Berga, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
19.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
20.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Calaf, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
21.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
22.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Canovelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
23.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Castellcir, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
24.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellolí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
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públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
25.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
26.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
27.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals .
28.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
29.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
30.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Gualba, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
31.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Gurb, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
32.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
33.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
34.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
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35.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Masquefa a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
36.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Mediona a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
37.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de la Nou de Berguedà, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
38.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
39.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
40.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament d’Òrrius, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
41.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
42.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos
de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords
de delegació.
43.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Polinyà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
44.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos
de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords
de delegació.
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45.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic municipals.
46.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
47.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
48.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
49.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
50.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
51.- Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
52.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
53.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sora, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
54.- Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Subirats, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
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55.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
56.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
57.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
58.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.

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.

Moció que presenta el grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM en
relació al rebuig de la interlocutòria del T.S.J.C. respecte a la immersió lingüística
als centres educatius.

2.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la
junta de govern des de la darrera sessió.

3.

Precs.

4.

Preguntes.

1.- Aprovació dels esborranys de l’acta de la sessió constitutiva de data 15 de
juliol de 2011 i l’acta de la sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011.
Pel Sr. President, i en relació als esborranys de l’acta de la sessió constitutiva de data
15 de juliol de 2011 i l’acta de la sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011, es
pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap, s’aproven dites
Actes per unanimitat.
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2.- Dictamen de data 16 de setembre de 2011 que proposa restar assabentat de la
modificació de l'acord plenari 117/11 sobre la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment i la Comissió Especial de Comptes i els membres
que les integren
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, 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 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta ha pres 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 del 26 de juliol de 2011, va acordar fixar la
integració dels membres de ple dret de les cinc Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes i els membres que les integren; així
com, en la mateixa sessió, va acordar donar-se per assabentat de la constitució de les
cinc Comissions Informatives i de Seguiment, d’acord amb les propostes formulades
pels grups polítics.
Atès que amb posterioritat, en data 28 de juliol de 2011, per part del Portaveu del grup
polític d’ICV-EUiA-E, Illm. Sr. Arnau Funes Romero, s’ha proposat la modificació dels
representants del seu grup en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les
Persones, en el sentit de substituir a la Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera per el mateix,
Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero.
Atès que amb posterioritat, en data 15 de setembre de 2011, per part del Portaveu del
grup polític del PSC-PM, Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, s’ha proposat la modificació
de la composició dels representants del seu grup en les Comissions Informatives i de
Seguiment següents:
a) Ilm. Sr. Jordi Hereu Boher, membre de la Comissió Informativa i de Seguiment

de Coneixement i Noves Tecnologies passi a la Comissió Informativa i de
Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
b) Ilma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, membre de la Comissió Informativa i de
Seeguiment de Desenvolupament i Econòmic i Ocupació passi a la Comissió
Informativa de Seguiment de Coneixement i Noves Tecnologies
c) Ilm. Sr. Jordi Serra Isern, membre de la Comissió Informativa i de Seguiment
de Territori i Sostenibilitat passi a la Comissió Informativa i de Seguiment de
Coneixement i Noves Tecologies.
d) Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, membre de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Coneixement i Noves Tecnologies passi a la Comissió
Informativa de Seguiment de Territori i Sostenibilitat.
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Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local; 89.b) 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 12 del vigent Reglament
Orgànic d’aquesta Corporació, estableixen la necessitat de crear uns òrgans
complementaris de caràcter col.legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la
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.
Vist que els articles 25 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
i 12 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, regulen les Comissions Informatives
i de Seguiment.
Vist que la regulació de la Comissió Especial de Comptes es troba en els articles 89.a)
i 58 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, article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local i l’article 15.3 del vigent Reglament Orgànic
de la Corporació.
Vist l’informe de la Secretaria general de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 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 i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la MODIFICACIÓ parcial de l’acord del
Ple de la Corporació, adoptat en sessió ordinària, que va tenir lloc el 26 de juliol de
2011, en el sentit de modificar el representant del grup polític d’ICV-EUiA-E en la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones, substituint a la Il.lma.
Sra. Elsa Blasco Riera pel Portaveu del grup, Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero, segons
el seu escrit de data 28 de juliol de 2011.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació parcial de l’acord del Ple
de la Corporació, adoptat en sessió ordinària, que va tenir lloc el 26 de juliol de 2011,
en el sentit de modificar els representants del grup polític del PSC-PM, segons escrit
del Portaveu Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, de data 15 de setembre de 2011, en les
Comissions Informatives i de Seguiment següents:
a) Ilm. Sr. Jordi Hereu Boher, membre de la Comissió Informativa i de Seguiment

de Coneixement i Noves Tecnologies passi a la Comissió Informativa i de
Seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
b) Ilma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, membre de la Comissió Informativa i de
Seeguiment de Desnvolupament Econòmic i Ocupació passi a la Comissió
Informativa de Seguiment de Coneixement i Noves Tecnologies
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c) Ilm. Sr. Jordi Serra Isern, membre de la Comissió Informativa i de Seguiment

de Territori i Sostenibilitat passi a la Comissió Informativa i de Seguiment de
Coneixement i Noves Tecologies.
d) Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, membre de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Coneixement i Noves Tecnologies passi a la Comissió
Informativa de Seguiment de Territori i Sostenibilitat.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb la modificació
assenyalada en l’apartat primer del present acord, les Comissions informatives i de
seguiment d’aquesta Corporació resten integrades, en proporció al número de
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada grup polític en la forma
que fou aprovada pel Ple, per les/els Diputades/Diputats següents:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
President:
IL.LM. SR. ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, Vicepresident primer,
per delegació del President de la Diputació de Barcelona.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Jordi Subirana Ortells
2. Il.lm. Sr. Josep Salom Ges
3. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch
4. Il.lma. Sra. Mireia Hernández Hernández
5. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata
6. Il.lm. Sr. Joan Roca Lleonart
7. Il.lm. Sr. Marc Castells Berzosa
b) PSC-PM:
1. Il.lm. Sr. Jordi Hereu Boher
2. Il.lma. Sra. Núria Marín Martínez
3. Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
4. Il.lm. Sr. Carles Ruíz Novella
5. Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
6. Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo
c) PP:
1. Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
d) IVC-EUIA-E:
1. Il.lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
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II. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CONEIXEMENT I NOVES
TECNOLOGIES
President: IL.LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident segon, per
delegació del President de la Diputació de Barcelona)
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Marc Castells Berzosa
2. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata
3. Il.lma. Sra. Mireia Hernández Hernández
4. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
5. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
6. Il.lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
b) PSC-PM:
1. Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern
2. Il.lm. Sr. Josep Jo Munné
3. Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
4. Il.lm. Sr. Carles Ruíz Novella
5. Il.lma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner
6. Il.lm. Sr. Xavier Amor Martín
b) PP:
1. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
2. Il.lm. Sr. Sr. Alberto Villagrasa Gil
c) IVC-EUIA-E:
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera

d) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
III. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
President: IL.LM. SR. JOSEP LLOBET NAVARRO, Vicepresident tercer, per
delegació del President de la Diputació de Barcelona.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
2. Il.lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
3. Il.lma. Sra. Maria Mercè Rius Serra
4. Il.lm. Sr. Joan Roca Lleonart
5. Il.lm. Sr. Jaume CiUrana i Llevadot
6. Il.lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
7. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch
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b) PSC-PM:
1. Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo
2. Il.lm. Sr. Josep Jo Munné
3. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero
4. Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà
5. Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
6. Il.lm. Sr. Ramon Serra Millat
c) PP:
1. Il.lm. Alberto Villagrasa Gil
d) IVC-EUIA-E:
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco Riera
e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
IV. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Presidenta: IL.LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta quarta,
per delegació del President de la Diputació de Barcelona.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
2. Il.lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
3. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata
4. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch
5. Il.lma. Sra. Maria Mercè Rius Serra
6. Il.lma. Sra. Mireia Hernández Hernández
b) PSC-PM:
1. Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
2. Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
3. Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern
4. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero
5. Il.lm. Sr. Xavier Amor Martín
6. Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
c) PP:
1. Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
d) IVC-EUIA-E:
1. Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero
e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Pere Prat Boix
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V. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS
INTERNS
President:
IL.LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL (Per delegació del
President de la Diputació de Barcelona)
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
2. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
3. Il.lm. Sr. Marc Castells Berzosa
4. Il.lm. Sr. Joan Roca Lleonart
5. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
6. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
b) PSC-PM:
1. Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
2. Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
4. Il.lma. Sra. Núria Marín Martínez
5. Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
6. Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà
c) PP:
1. Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
2. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
d) IVC-EUIA-E:
1. Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás
e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Pere Prat Boix
Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, l’informe o la 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
tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES tindrà la mateixa composició que la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns.
Sisè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió
Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la Corporació, en la quantia i
condicions que en aquest s’estableixin.
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Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als grups polítics, 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 Tresoreria, Direcció dels Serveis de Recursos Humans i a la
Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria general, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en restà assabentat.
3.- Dictamen de data 5 de setembre de 2011 que dóna compte dels Decrets
núms. 7391/2011, 7412/2011 i 7413/2011, sobre determinació dels membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 26 de juliol
de 2011, va fixar en 31 el nombre de membres de ple dret d’aquesta Corporació que
exerciran, durant aquest mandat, el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret de data 26 de juliol de 2011, núm.
7391/2011, va acordar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb caràcter
de dedicació exclusiva, així com les quanties de les seves retribucions en concepte de
sou i els efectes de la seva entrada en vigor.
Atès que en data 27 de juliol de 2011, mitjançant Decret de la Presidència núm.
7412/2011, es va acordar rectificar un error material i que en la mateixa data
mitjançant Decret núm. 7413/2011, es va acordar rectificar un error material en relació
amb als efectes de l’entrada en vigor, tot això de conformitat amb l’article 105.2 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
Atès que els esmentats Decrets has estat publicats en el BOPB de data 4 d’agost de
2011.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/84, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 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, proposo al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels Decrets de la Presidència núm.
7391/2011, de 26 de juliol; núm. 7412/2011, de 27 de juliol, i núm. 7413/2011, de 27
de juliol, que literalment diuen:
a) Decret 7391/2011, de 26 de juliol:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada
el dia 15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base
als nomenaments dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes
Electorals de Zona de la província de Barcelona, de conformitat amb les
certificacions lliurades a la Diputació.
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Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió
plenària, es va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras,
d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i jurament
del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment establerta, ha pres possessió del
seu càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets,
honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple corporatiu en sessió, extraordinària, del dia 26 de juliol de 2011,
va acordar fixar en 31 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de
Barcelona que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves
retribucions.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
Corporacions Locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que en tal cas seran
donats d’alta en el règim de la Seguretat Social, assumint la Corporació el
pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la
dedicació parcial, la Corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es
refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableixen que
els membres de les Corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació de
la qual en formin part, en la quantia que es determini per aquesta.
Vist que l’article 47.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per
la Llei 11/99, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres
electes puguin exercir el seu càrrec amb dedicació parcial, en aquest cas
aquesta possibilitat està prevista per als membres electes que exerceixin
determinades funcions superiors o diferents a la de la resta dels membres, és a
dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de delegacions concretes o
desenvolupen responsabilitats que exigeixen una especial permanència en la
Diputació de Barcelona, en els seus Organismes autònoms o en la Entitat
pública empresarial, superior a la resta de Diputats o Diputades. En tot cas,
correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre de electes que exerceixin
el seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació
efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves
retribucions en concepte de sou. I, per tant, el dret a ser donat d’alta en el règim
general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o en el seu
cas, els Organismes autònoms o l’Entitat pública empresarial, només la part de
la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les Corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
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càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i
les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els
membres d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva o parcial.
Vista la necessitat que determinar el nom i cognom del membre que exerciran el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, d’acord amb el nombre i les
retribucions aprovades pel Ple corporatiu, en sessió celebrada el dia 26 de juliol
de 2011.
Vist l’informe de la Secretaria General d’1 març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i article 61
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 així com l’article
4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC:
Primer.- NOMENAR als següents membres electes d’aquesta corporació que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz
Il.lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro
Ilma. Sra. Mercè Conesa Pagès
Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
Il.lm. Sr. Pere Navarro Morera
Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix
Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il.lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
Il.lm. Sr. Jordi Subirana Ortells
Il.lm. Sr. Josep Salom Ges
Il.lm. Sr. Marc Castells Berzosa
Il.lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Il.lma. Sra. Mercè Rius Serra
Il.lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
Il.lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà
Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomàs
Il.lm. Sr. Ramon Castellano Espinosa
Il.lm. Sr. Ramon Serra Millat

Segon.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva abans designats percebran les següents retribucions en concepte de sou, a
raó de catorze mensualitats per any:

Nom i cognoms
Salvador Esteve Figueras
Alberto Fernández Díaz
Ferran Civil Arnabat
Josep Llobet Navarro
Mercè Conesa Pagès
Antoni Fogué Moya
Joan Carles García Cañizares
Pere Navarro Morera
Xavier García Albiol
Arnau Funes Romero
Pere Prat Boix
Carles Rossinyol Vidal
Joaquim Ferrer Tamayo
Josep Mayoral Antigas
Alberto Villagrasa Gil
Alex Mañas Ballesté
Ramon Riera Macia
Mònica Querol Querol
Jordi Subirana Ortells
Josep Salom Ges
Marc Castells Berzosa
Andreu Carreras Puigdelliura
Mercè Rius Serra
Josep Oliva Santiveri
Mireia Solsona Garriga
Rafael Roig Milà
Ignasi Giménez Renom
Santiago-Oscar Cayuela Tomás
Ramon Castellano Espinosa
Ramon Serra Millat

Càrrec
President
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Vicepresident tercer
Vicepresidenta quarta
Vicepresident cinquè
President Grup CiU
President Grup PSC-PM
President Grup PP
President ICV-EUiA-E
President Grup ERC-AM
President delegat Àrea i membre
Comissió Executiva
Diputat Adjunt Presidència
Portaveu Grup PSC-PM
Portavu Grup PP
Portaveu Grup ICV-EUiA-E
Diputat Delegat
Diputada delegada
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputada adjunta
Diputat delegat
Diputada adjunta
Diputat adjunt, Vicepresidència
cinquena
Diputat adjunt, Vicepresidència
cinquena
Portaveu adjunt Grup ICV-EUiA-E
Portaveu adjunt Grup CiU
Portaveu adjunt Grup PSC

Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A-1: 8.256,98 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros

15.7.11
26.7.11
15.7.11
26.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11

A-3: 6.301,69 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros

15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11
15.7.11

A-4: 5.967,60 euros

15.7.11

A-5: 3.795,85 euros
A-5: 3.795,85 euros
A-5: 3.795,85 euros

15.7.11
15.7.11
15.7.11

Efectes

Tercer.- NOMENAR a l’Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido, Diputat adjunt a la
Vicepresidència cinquena, encara que no exercirà el seu càrrec amb
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dedicació exclusiva. Tampoc exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva
el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete, per la
qual cosa tindran dret a la percepció de les indemnitzacions per les assistències
efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment
de les que siguin membres de ple dret, en les quanties i condicions, aprovades
pel Ple en sessió extraordinària del 26 de juliol de 2011.
Quart.- ORDENAR a la Direcció de Recursos Humans que procedeixi a donar
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, o en el seu cas, en el règim de
MUFACE a tots els membres electes abans designats que exerceixen el seu
càrrec amb dedicació exclusiva.
Cinquè.- Aquests acords tindran efectes retroactius des del dia 15 de juliol de
2011, en base a la previsió sobre la retroactivitat dels actes administratius,
regulada en l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a
excepció dels Il.lms. Srs. Alberto Fernández Díaz i Josep Llobet Navarro.
Sisè.- Les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb les
retribucions i assistències a les quals s’ha fet referència als apartats anteriors
aniran a càrrec de les partides corresponents al Pressupost de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2011, sens perjudici de què per part dels serveis
administratius corresponents es procedeixi, si s’escau, a la tramitació dels
expedients de modificacions de crèdit necessaris per a l’executivitat del present
acord.
Setè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis, en compliment del que disposa l’article 75.5 en relació amb
l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups
Polítics, i a la resta dels/de les Diputats/des, a la Secretaria general, a la
Intervenció general, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, als efectes legals oportuns.”
b) Decret núm. 7412/2011, de 27 de juliol
“Mitjançant Decret núm. 7391/11, de 26 de juliol de 2011, va disposar-se
nomenar els membres de la Corporació que exerciran el seu càrrec amb
dedicació exclusiva.
S’ha advertit la comissió d’un error material quant a la data d’efectes, que
respecte dels Diputats Il.lms. Srs. Alberto Fernández Díaz i Josep Llobet
Navarro, segons la seva pròpia sol.licitud, ha de ser la de 27 de juliol de 2011,
error que pot esmenar-se d’acord amb l’article 105.2 de la L 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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En virtud de tot això, d’acord amb les competències atribuïdes a la Presidència
de la Diputació per l’article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local,
RESOLC
Únic.- RECTIFICAR l’error adverit en el Decret 7391/11, de 26 de juliol de 2011,
mitjançant el qual va disposar-se nomenar els membres de la Corporació que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva, en el sentit següent:
ON DIU:
“Segon.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb
dedicació exclusiva abans designats percebran les següents retribucions en
concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:

Nom i cognoms
...
Alberto Fernández Díaz
Josep Llobet Navarro
....

Nivell de retribucions
brutes mensuals

Càrrec
Vicepresident primer
Vicepresident tercer

A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros

Efectes
26.7.11
26.7.11

HA DE DIR:
“Segon.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva abans designats percebran les següents retribucions en concepte de sou, a
raó de catorze mensualitats per any:
Nom i cognoms
...
Alberto Fernández Díaz
Josep Llobet Navarro
....

Càrrec

Nivell de retribucions
brutes mensuals

Vicepresident primer
Vicepresident tercer

A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros

Efectes

27.7.11
27.7.11

c) Decret núm. 7413/2011, de 27 de juliol
“Mitjançant Decret núm. 7391/11, de 26 de juliol de 2011, va disposar-se nomenar els
membres de la Corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
S’ha advertit la comissió d’uns errors materials quant al nivell de retibucions i la data
d’efectes, que respecte el President Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras i el Diputat
Il.lm. Sr. Marrc Castells Berzosa, ha de ser l’import 8.265,98 euros i els efectes de 22
de juliol de 2011, respectivament, errors que poden esmenar-se d’acord amb l’article
105.2 de la L 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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En virtud de tot això, d’acord amb les competències atribuïdes a la Presidència de la
Diputació per l’article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local,
RESOLC
Únic.- RECTIFICAR els errors adverits en el Decret 7391/11, de 26 de juliol de 2011,
mitjançant el qual va disposar-se nomenar els membres de la Corporació que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva, en el sentit següent:
ON DIU:
“Segon.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva abans designats percebran les següents retribucions en concepte de sou, a
raó de catorze mensualitats per any:
Nom i cognoms
...
Salvador Esteve i Figueras
Marc Castells Berzosa
....

Càrrec

Nivell de retribucions
brutes mensuals

President
Diputat delegat

A-1: 8.256,98 euros
A-2: 5.967,60 euros

Efectes

15.7.11
15.7.11

“
HA DE DIR:
“Segon.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva abans designats percebran les següents retribucions en concepte de sou, a
raó de catorze mensualitats per any:
Nom i cognoms
...
Salvador Esteve i Figueras
Marc Castells Berzosa
....

Càrrec

Nivell de retribucions
brutes mensuals

President
Diputat delegat

A-1: 8.265,98 euros
A-2: 5.967,60 euros

Efectes

15.7.11
22.7.11

I el Ple en restà assabentat.
4.- Dictamen de data 5 de setembre de 2011 que dóna compte del Decret de la
Presidència núm, 7393/2011, relatiu a la configuració de les meses de
contractació d'aquesta Corporació.
“Atès que per part de la Presidència, en data 26 de juliol de 2011, es va acordar
aprovar la configuració de les dues meses de contractació, constituïdes en el sí de la
Diputació de Barcelona, d'acord amb els àmbits funcionals, així com la determinació
de la seva composició.
Aquest Decret va ser publicat en el BOPB del 4 d'agost de 2011, als efectes legals
oportuns.
Atès que l'apartat desè de la part dispositiva expressament establia que es donés
compte al Ple de l'esmentat Decret en la primera sessió ordinària que es celebrés, en
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ús de les facultats que em confereixen I'article 34 de la Llei 7/84, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i l'article 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, proposo al Ple I'adopció del següent acord:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 7393/2011,
de 26 de juliol, que literalment diu:
“I. Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada
el dia 26 de iuliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als
nomenaments dels Diputats/des gue corresponen a les catorze Juntes Electorals de
Zona de la província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a
la Diputació.
Atès que una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària,
es va procedir a l'elecció i nomenament del nou President de la Diputació de
Barcelona en favor de I'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d'acord amb el
procediment establert en l'article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d'acord
amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec i de les
competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li
pertoquen.
Atès que el nou President de la Diputació de Barcelona considera necessari
procedir a aprovar la nova configuració de /es Meses de Contractació corporatives.
ll. Atès que la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
estableix el règim jurídic de les Meses de contractació de la manera següent:
a) Es regulen al capítol Il del Títol I del Llibre V, dins de l'organització administrativa
per a la gestió de la contractació, com a òrgan competent en la matèria i
configurat com a Òrgan d'assistència.
b) D'acord amb I'article 295.1 del referit text legal, serà preceptiva l’assistència de la
Mesa de contractació en els procediments oberts i restringits i en els
procediments negociats amb publicitat, llevat que s'hagin constituït Juntes de
contractació.
c) La intervenció de la Mesa de contractació serà potestativa en els procediments
negociats sense publicitat (darrer incís de l'apartat 1 de I'article 295).
d) En els procediments de diàleg competitiu, a Ia mesa de contractació s'hi
incorporaran persones qualificades en la matèria sobre la que versi el diàleg, en
un nombre no inferior a un terç que participaran amb veu i vot (article 296.1).
e) La Mesa de contractació es constituirà en Jurat quan el procediment sigui el
concurs de projectes, mitjançant la incorporació de persones de notòria
competència en l'àmbit rellevant (article 298).
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f) En les entitats locals, la constitució de Juntes de Contractació serà potestativa en
els contractes corresponents i, en e/ seu cas, substituirà la intervenció de la
mesa de contractació (disposició addicional 2a., 4rt. paràgraf).
g) La composició de Ia Mesa de contractació en les entitats locals es conté en la
disposició addicional 2a., 10è. paràgraf.
Atès que d'acord amb allò que disposa la DA 2a. 10è paràgraf de la LCSP;
"La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o
un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario
o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico, y el lnterventor, así como aquellos otros que se designen
por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su
número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación."
Atès, així mateix, que el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment l'esmentada LCSP, que conté, entre d'altres, una
regulació més pormenoritzada en relació amb les Meses de contractació a constituir
a l'àmbit de les Administracions Públiques, disposa en el seu article 21.2 el següent:
“Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un
Secretario y, al menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de
contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario de
los que tengan encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de
contratación y un lnterventor o, a falta de cualquiera de éstos, quien tenga
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al control
económico-presupuestario del órgano."
Atès que tanmateix la discrepància entre el número mínim de vocals de la Mesa de
contractació s'ha de resoldre sobre la base que, per a la composició de tes Meses
de contractació de /es entitats locals, continua essent d'aplicació l'apartat 10 de ta
disposició addicional 2a. de /a LCSP, que té caràcter bàsic, caràcter que no té et
precepte reglamentari (disposició final primera del RD/2009 a sensu contrari) i que,
a més, s'ha de recordar que la legislació autonòmica sí conté una regulació sobre la
composició de /es Meses que coincideix amb la de la DA 2a de la LCSP, que
reforça l'argumentació de què no resulten d’aplicació les determinacions
contingudes al respecte a l'art. 21.2 del RD 817/2009, que preveu un número mínim
de 4 vocals, i no 3 com estableix Ia referida DA 2a. Concretament, el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLCat/2003), disposa, al seu art. 276.1, el següent:
“Les meses de contractació dels ens /ocals són integrades:
a-)Pel president o presidenta de Ia corporació o el membre d'aquesta en què
delegui.
b-)Pel secretari o secretària i l’interventor o I'interventora de la corporació, com
a vocals, i per aquells altres que siguin designats per l'òrgan de contractació
entre funcionaris, personal laboral o regidors. El número de vocals no pot ser
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inferior a tres. Actua com a secretari o secretària un funcionari o funcionària de
ta corporació"
Precisat tot això, la configuració de les Meses de contractació a la Diputació de
Barcelona ha d’articular-se de la manera més adient amb les necessitats i les
peculiaritats de la Corporació, tot respectant les previsions bàsiques i autonòmiques
aplicables, i en exercici de la potestat d'autoorganització, reconeguda als articles
4.1.a) de la L 7/985, de 2 d’abril, Reguladora de /es Bases del Règim Local, i 8.1.a)
del TRLCat/2003.
lll. Quant al nombre de Meses, hom ha optat per la configuració de dos àmbits de
contractació diferenciats que són e/s següents;
-

Àrea de Territori i Sostenibilitat, per als expedients que tramitin les Gerències,
Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines que hi són adscrites en matèria
d'lnfraestructures, Urbanisme i Habitatge i d’Espais Naturals i Medi Ambient.
- Àrea d'Hisenda I Recursos Interns, per a la resta d'expedients de contractació
tramitats a l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes públics,
així com per encàrrec o encomanda de gestió dels Consorcis participats i
d'altres entitats del sector públic.
Durant la vigència de l'anterior Llei de Contractes, la Corporació, per acord de la
Junta de Govern de sessió de 27 de gener de 2005, va optar per no subjectar els
procediments negociats sense publicitat al tràmit d’intervenció de les Meses de
contractació, amb la finalitat d'assolir una major agilitat en la tramitació dels
expedients de contractació i hom considera que s'ha de mantenir aquesta mesura.
lV. D'acord amb el règim competencial disposat per Decrets de 20 i 26 de juliol de
2011 i Acord del Ple de 26 de juliol de 2011, com a conseqüència de la nova
organització corporativa derivada de /es eleccions locals celebrades el 22 de maig
de 2011, s'han atribuït competències en matèria de contractació, entre d'altres, a la
Vicepresidència tercera que assumeix la Presidència delegada de l'Àrea de Territori
i Sostenibilitat i a la Presidència delegada de !'Àrea d'Hisenda i Recursos lnterns,
amb el caràcter d'Òrgans de contractació, delegacions que comporten la
Presidència de les respectives Meses de contractació per als corresponents àmbits.
Les previsions anteriors s'entenen sense perjudici les competències atribuïdes a ta
Junta de Govern i a la resta d'òrgans unipersonals i les del Ple que exerceix de
conformitat amb la DA 2a., 2n paràgraf, de Ia LCSP.
Igualment es preveu la delegació en /es Meses de contractació constituïdes de la
selecció dels sol·licitants o els candidats, quan es tracti de procediments restringits
o de procediments negociats amb publicitat, respectivament, circumscrita als
contractes, la competència com a òrgan de contractació dels quals correspon a la
Presidència de la Diputació, el detall dels quals es conté a la DA 2a, apartat 1, de la
LCSP (art. 22 del RD 817/2009 en relació amb el procediment restringit i, per
extensió, al procediment negociat amb publicitat, atesa la remissió que l’article
161.3 de la LCSP fa als articles 147 a 150 de Ia mateixa Llei i que l'article 22 citat
del RD 817/2009 desenvolupa).
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En ús de /es facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'article 61 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, així com I'article
4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, RESOLC
Primer.- APROVAR la configuració de les dues Meses de contractació constituïdes
a la Diputació de Barcelona d'acord amb els àmbits funcionals i les determinacions
següents:
1a. Una Mesa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat per als expedients que
tramitin les Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines que hi són
adscrites en matèria d'lnfraestructures, Urbanisme i Habitatge i d'Espais
Naturals i Medi Ambient.
2a. Una Mesa de l'Àrea d'Hisenda i Recursos lnterns per als expedients de
contractació que tramitin:
a) les Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines de la pròpia
Àrea d'Hisenda i Recursos lnterns.
b) les Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines de la resta
d'Àrees corporatives diferents de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.
c) i els Organismes autònoms, Entitats públiques empresarials. Consorcis
participats per la Corporació i altres entitats del sector públic, mitjançant el
corresponent encàrrec o encomanda de gestió
Segon.- APROVAR la composició de les dues Meses de contractació amb caràcter
permanent que restaran conformades perles persones que ocupen els càrrecs que
s'indiquen:
a)

MESA DE L'ÀREA DE TERRTTORI I SOSIENIBIlLITAT:

Presidència:
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l'Area.
Presidència suplent /vocal:
Diputat delegat en matèria d'Urbanisme i
Habitatge.
Vocals:

Secretaria:
b)

Coordinació de t'Area
Cap de la unitat gestora de la Mesa.
Secretaria delegada.
Representació delegada de la Intervenció.
Gerència, Cap del Servei o de l'Oficina que tramiti
l'expedient de contractació, o, excepcionalment, personal
tècnic que el/la substitueixi.
Funcionari/ària adscrit/a a l'Àrea.

MESA DE L’ÀREA D'HISENDA / RECURSOS /NTERNS:

Presidència:
Presidència delegada de l'Àrea.
Presidència suplent /vocal:
Diputat adjunt a la Presidència.
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Vocals:

Secretaria:

Coordinació de l'Àrea
Cap del Servei de Contractació.
Secretaria delegada.
Representació delegada de la lntervenció.
Gerència, Cap del Servei o de I'Oficina o responsable de
l'entitat que tramiti I'expedient de contractació, o,
excepcionalment, personal tècnic que el/la substitueixi.
Funcionari/ària adscrit/a a l'Àrea.

Tercer.- Les Meses de contractació podran disposar la incorporació d’assessors o
sol·licitar l'emissió dels informes tècnics que considerin necessaris en relació amb
I'objecte de contractació, i això sense perjudici de la intervenció del comitè d'experts
o de l'organisme tècnic especialitzat en els supòsits als que fa referència l’article
134.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i
l'article 25 del RD 817/2009, de 8 de maig, que Ia desenvolupa parcialment, així
com de la intervenció de la mesa especial del diàleg competitiu, en e/s supòsits
previstos a l'article 164 de I'esmentada LCSP.
Quart.- Les Meses de contractació qualificaran, examinaran i valoraran les
proposicions en e/s termes fixats pels articles 22 i 23 del RD 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment Ia Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes de Sector Públic, així com a Ia resta de preceptes legals i altres
disposicions complementàries i formularan les oportunes propostes a I'òrgan de
contractació corresponent, en relació amb els expedients de contractació que es
tramitin pels procediments oberts, restringits, negociats amb publicitat i en el del
diàleg competitiu.
Cinquè.- Les Meses de contractació es constituiran en Jurat quan el procediment
sigui el concurs de projectes, mitjançant la incorporació de personalitats de notòria
competència en l'àmbit rellevant, en e/s termes fixats a I'article 298 de la LCSP.
Sisè.- Per a la vàlida constitució i desenvolupament de /es Meses de contractació
hauran d'estar presents Ia majoria absoluta dels seus membres i, en tot cas, serà
preceptiva l'assistència de la Presidència i Ia Secretaria, així com dels dos vocals
representants de la Secretaria General ide la lntervenció General.
En els supòsits d'absència d'alguna de /es altres persones que, d'acord amb les
previsions de l’apartat segon, formen part de la Mesa, s'adoptaran /es mesures
necessàries per garantir la presència de vocals amb coneixements vinculats amb
I'objecte del contracte.
Setè.- DELEGAR en /es Meses de contractació constituïdes amb caràcter
permanent en el si de la Diputació de Barcelona, i detallades a I'apartat primer de la
present resolució, la selecció dels sol·licitants o candidats quan es tracti de
procediments restringits o de procediments negociats amb publicitat,
respectivament, i sempre en relació amb els contractes detallats a la DA 24, apartat
1, de la ICSP.
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Vuitè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol resolució anterior que, en tot o en part,
s'oposi a la present.
Novè.- PUBLICAR Ia present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona ien el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, als efectes del
que preveu I'article 21.4, darrer paràgraf, del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual
es desenvolupa parcialment la LCSP, i als de la delegació feta en I'apartat setè, de
conformitat amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
I'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Desè.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució en la propera sessió
ordinària que celebri."
I el Ple en restà assabentat.
5.- Dictamen de data 5 de setembre de 2011 que dóna compte del Decret de la
Presidència núm. 7390/2011, sobre nomenament de personal eventual.
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària, del 26 de juliol de 2011, va
acordar fixar en 47 el nombre del personal eventual que prestarà serveis en la
Corporació.
Atès que per part de la Presidència, en data 26 de juliol de 2011, es va dictar un
Decret en el que es va acordar nomenar com a personal eventual de la Corporació tant
al personal eventual de confiança com al personal eventual d’assessorament especial.
Atès que l’esmentat decret va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de dat 4 d’agost de 2011.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/84, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 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, proposo al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència 7390/2011, de
26 de juliol, que literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el
dia 15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als
nomenaments dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes
Electorals de Zona de la província de Barcelona, de conformitat amb les
certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària,
es va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de
Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el
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procediment establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord
amb la fórmula legalment establerta, ha pres possessió del seu càrrec de President
de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i
deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària, de data 26 de juliol de
2011, va acordar fixar en 47 el nombre del personal eventual que prestarà serveis
en la Corporació, distingint-se entre personal de confiança i assessorament
especial, així com va acordar les característiques, funcions, dedicació i dels
diferents nivells retributius que s’aplicaran a l’esmentat personal eventual en atenció
a la complexitat de les funcions que desenvolupen.
Vist que l’article 89 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en relació amb l’article 282 del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 8 de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, regula els tipus
de personal al servei de les entitats locals, entre els que s’inclou el personal
eventual.
Vist que l’article 104.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 304, apartats 2,3, i 4, estableixen que el nomenament i separació del
personal eventual és lliure i correspon a la Presidència així com, que el personal
eventual cessa immediatament quan es produeixi el cessament de l’autoritat que el
va nomenar, o en tot cas en el moment de l’expiració del mandat i que el
nomenament d’aquest personal, el règim de les seves retribucions, característiques
i dedicació s’ha de publicar en el BOPB, en el DOGC i, si s’escau, en el Butlletí de
la Corporació.
Vist que l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que el President és
competent per nomenar i separar el personal eventual.
Vist que l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article
10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal
de les entitats locals a Catalunya, obliga a les Corporacions locals a publicar els
nomenats del personal eventual en el BOPB i en el tauló d’anuncis de la
Corporació.
Vist l’informe jurídic emès per la Cap de Secció de Suport a Organismes Autònoms i
Consorcis del Servei de Relacions Col.lectives i Suport Jurídic de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns de data 22 de juliol de 2011, que conclou en considerar pertinent
reconèixer de manera excepcional la retroactivitat amb efectes de 16 de juliol de
2011, del nomenaments del personal eventual que amb data 14 de juliol de 2011,
venien desenvolupant les seves funcions com a personal eventual i que van cessar,
mitjançant decret de data 12 de juliol de 2011, amb efectes del dia 15 de juliol de
2011, amb motiu de la finalització del mandat corporatiu 2007/2011.
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Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 1 de març de 2011
(4/2011).
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, l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, i els apartats 1.1.2,
1.1.4 i 1.2 de l’epígraf 1, de la Refosa 2/2007, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple (BOPB núm. 228
de 22 de setembre de 2007). R e s o l c:
Primer.- NOMENAR com a personal eventual de la Diputació de Barcelona,
a les persones i en els termes que s’indiquen en la següent relació:
a) Llocs de treball de personal eventual de confiança:
Gognoms i noms
Matas Babon, Josep Ma.

Càrrec
Coordinador General

Fulquet Tenas, Mònica

Cap del Servei de Premsa

Grup retributiu
108.904,18 euros bruts
anuals
70.144,20 euros bruts
anuals

Dedicació
Exclusiva
Exclusiva

b) Personal eventual d’assessorament especial:
Assessors/res de Grups Polítics
Gognoms i noms
Aranda Vargas, Francisco
Aresté i Lluch, Guillem
Ayguasenosa Soro, Noemi
Blasco Cruz, Marta
Bouza Castaño, Juana
Buxeda i Noves, Christian
Cañadas Parellada, Beatriz
Casals i Mata, Joan Ramon
Casinos Comas, Francisco Javier
Cid Colomer, David
Costa i Olivé, Laura
de la Cruz Muñoz, Cisco
Díaz Valls, Núria
Figuerola Sicart, Ferran
Fontbona Arbòs, Santiago
Forest Capdevila, Martí
Gómez i Gili, Cristina
Jiménez León, Emiliano
López Malloll, Miguel Ángel
Marín Vázquez, Xavier
Olivé i Dubois, Olga
Olòndiz i Soler, Roser
Orrit Ambrosio, Víctor
Pérez Flores, Carmen
Rius Piniés, Marc

Grup retributiu
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Efectes
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 26.7.11
Des de 26.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 26.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 26.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 26.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
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Roma Conill, Joan
Romero Hernández, Teo
Salado Pérez, Antonio
Salvadó i Tenessa, Josep Lluís
Segura i Buixó, Carles
Sitges i Jordana, Manuel
Trias i Mañosa, Enric
Valls i Molina, Santiago

6
6
6
6
6
6
6
6

Des de 16.7.11
Des de 26.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11
Des de 16.7.11

Segon.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva
signatura, en els termes previstos en la legislació vigent, si bé, tindrà els efectes
retroactius que es determinen en els apartats anteriors i que respecte als assessors de
grup fa referència a aquelles persones que ja tenien la condició de personal eventual
en data 14 de juliol de 2011 i que van ser cessats, mitjançant decret de la Presidència
de data 15 de juliol de 2011, amb efectes del mateix dia 15, com a conseqüència de la
finalització del mandat corporatiu.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en
el tauler d’anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 304.3 del
Reial decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local en Catalunya, en relació amb l’article 10 del Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals en Catalunya
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la presidència, al Coordinador General, als
Grups Polítics, a la Secretaria general, a la Intervenció general, a la Tresoreria i als
interessats, als efectes legals oportuns.”
I el Ple en restà assabentat.
6.- Dictamen de data 5 de setembre de 2011 que dóna compte del Decret núm.
7392/2011, relatiu al nomenament de Presidències delegades d'Àrees, de
Comissions Informatives i de Seguiment i delegació de competències a favor de
Diputades/ts delegats per matèries i Diputades/ts Adjuntes/ts.
“Atès que la Presidència mitjançant Decret núm. 7392/2011, de 26 de juliol de 2011, va
acordar: d’una banda, el nomenament i delegació de les Presidències de les Àrees així
com el nomenament i delegació de les Presidències de les cinc Comissions
Informatives i de Seguiment; i d’altra banda, el nomenament dels Diputats/des per
matèries; el nomenament dels Diputats/des Adjunt/tes per matèries i la delegació de
les competències genèriques i específiques en favor dels Vicepresidents i
Vicepresidents delegats d’Àrea així com del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns i de les delegacions genèriques i específiques dels Diputats/des
Delegats/des per matèries així com dels Diputats/des Adjunt/tes per matèries i dels
Diputats Adjunts a la Vicepresidència cinquena i la delegació específica en favor del
Diputat Delegat de Cooperació Local.
Atès que l’article 64.2 del Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
expressament estableix que el Decret de delegació de l’exercici de competències que
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dictin els Presidents de les Corporacions locals en favor dels membres electes
d’aquesta, es donarà al Ple en la primera sessió que celebri.
Atès que l’esmentat Decret va ser publicat en el BOPB de data 4 d’agost de 2011.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/84, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.2 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, proposo al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència 7392/2011, de
26 de juliol, que literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia 15
de juliol de 2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments
dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es va
procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona en favor
de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment establert en
l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, el qual,
prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment establerta,

va prendre possessió del seu càrrec de President de la Diputació i de les
competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li
pertoquen.
Vista la necessitat de nomenar els/les Diputats/des Presidents/es delegats/des d’Àrea,
els/les Diputats/des delegats en raó de les matèries i els/les Diputades/ts Adjunts/es, així
com conferir-los l’exercici de les competències que corresponen legalment a aquesta
Presidència i tenen el caràcter de delegables.
Atès que l’article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local, reconeix expressament a la Presidència de les Diputacions provincials la possibilitat
de poder delegar l’exercici de les seves atribucions, a excepció de les declarades com no
delegables.
Atès que l’article 90.4 del Reial Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, també reconeix a la Presidència de les
Diputacions la possibilitat de delegar l’exercici de les seves atribucions en la Junta de
Govern, sense perjudici de les delegacions especials que puguin fer en favor dels membres
de la Corporació.
Vist que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, per la qual es regula el Règim jurídic i el
procediment de les Administracions públiques de Catalunya, admet la possibilitat de que els
òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències que tingui atribuïdes en
altres òrgans de la mateixa administració, encara que no depenguin jeràrquicament i que la
mateixa possibilitat està reconeguda a l’article 13 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, per
la qual s’aprova el Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i els articles 63 i 64 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.
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Vist que l’article 63 del Reial decret 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regula tres tipus de
delegació: delegacions genèriques que es refereixen a una o vàries àrees o matèria
determinada i que pot abastar tant la facultat de dirigir els serveis com la seva gestió,
inclosa la facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers; les delegacions
especials per a la direcció i gestió d’assumptes determinats, inclòs dins de les
corresponents àrees i les delegacions específiques per a un cas determinat .
Vist l’informe de la Secretaria General d’1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 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 i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta Presidència
RESOL

PRIMER.- NOMENAR I DELEGAR les Presidències de les Àrees en favor de les
Diputades i els Diputats següents:
a) Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Il·lm. Sr. Alberto Fernández
Díaz, Vicepresident primer.
b) Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat,
Vicepresident segon.
c) Àrea de Territori i Sostenibilitat, Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, Vicepresident
tercer.
d) Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès,
Vicepresidenta quarta.
e) Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President
delegat d’Àrea.
Les Presidències delegades d’Àrea exerciran les competències detallades a l’apartat
vuitè d’aquesta Resolució.
SEGON.- En l’àmbit de l’Àrea de Presidència,
1. NOMENAR l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la
Presidència.
2. NOMENAR l’Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Diputat delegat per a la
Cooperació Local.
3. La Presidència de la Corporació exercirà les competències que la legislació li
atribueix amb caràcter indelegable i aquelles altres que no han estat delegades
mitjançant la present resolució.
4. L’Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Diputat delegat per a la Cooperació Local,
exercirà, en relació amb aquest àmbit i en el marc del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat, les competències que es detallen en l’apartat
dotzè,2 d’aquesta Resolució.
5. L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència,
exercirà en relació amb la resta d’àmbits de l’Àrea de Presidència diferents de
la Cooperació Local, ni els reservats a la Presidència de la Corporació, les
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competències executives i resolutives detallades a l’apartat vuitè d’aquesta
Resolució.
TERCER.- DELEGAR la Presidències de les Comissions Informatives i de Seguiment
en els/les Diputats/des Presidents/es de les Àrees assenyalades en el paràgraf primer
del present acord.
a) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació, en favor de l’Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, Vicepresident primer
i President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr.
Ramon Riera Macia, Diputat delegat de Desenvolupament Econòmic i Turisme.
b) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, en favor de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident segon i
President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il.lm. Sr.
Marc Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Educació i Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
c) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en
favor de l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr.
Alberto Villagrasa Gil, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.
d) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en
favor de la Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta quarta i
Presidenta delegada de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr. Josep
Oliva i Santiveri, Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social.

e) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en
favor de l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr.
Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència.
QUART.- DELEGAR la Presidència de la Comissió Especial de Comptes en favor de
l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal.
CINQUÈ.- NOMENAR Diputades i Diputats per a les matèries que s’indicaran les
persones següents:

a) Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia, Diputat delegat de Desenvolupament Econòmic i
Turisme, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
b) Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç i Esports, adscrit a
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
c) Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol, Diputada delegada de Cultura, adscrita a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies.
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d) Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Educació i Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC), adscrit a l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies.
e) Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge, adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
f) Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient,
adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
g) Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social,
adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones.
h) Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, Diputat delegat de Salut Pública i Consum, adscrit a
l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Els Diputats delegats i les Diputades delegades exerciran les competències detallades a
l’apartat novè d’aquesta Resolució, d’acord amb l’adscripció a l’Àrea corresponent i amb
dependència del seu President o de la seva Presidenta.

SISÈ.- NOMENAR Diputades i Diputats Adjunts en les matèries que s’indicaran les
persones següents:
a) Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, Diputat adjunt d’Esports, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
b) Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, Diputat adjunt de Cultura, adscrit a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies.
c) Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Diputat adjunt d’Educació, adscrit a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies.
d) Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, Diputat adjunt d’Espais Naturals, adscrit a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
e) Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra, Diputada adjunta de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat.
f) Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania, adscrita a
l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Els Diputats adjunts i les Diputades adjuntes per a les matèries assenyalades exerciran les
competències detallades en l’apartat desè d’aquesta Resolució.
SETÈ- Nomenar Diputats adjunts a la Vicepresidència cinquena:
a) L’Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido.
b) L’Il·lm. Sr. Rafael Roig i Milà.
c) L’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez i Renom.

Els Diputats adjunts a la Vicepresidència cinquena desenvoluparan les funcions
detallades a l’apartat onzè d’aquesta Resolució.
VUITÈ- DELEGAR en les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea, i en el
President delegat d’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en relació amb el seu àmbit, les
competències executives i resolutòries, genèriques i específiques, següents:
1. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA
1.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE PROJECTES

a)

Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb
la memòria de necessitats elaborada, en relació amb aquelles matèries
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pròpies de l’Àrea que no hagin estat delegades a cap Diputat o Diputada
de la mateixa Àrea.
b)
c)

Aprovar i adjudicar els contractes menors.
L’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els
6.000.000 EUR i sempre que estiguin previstos en el Pressupost.

1.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI
En el marc dels programes de l’Àrea respectiva, aprovar la cessió d’ús de béns mobles
quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 EUR.
1.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES
a) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que
se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.050,60 EUR.
b) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a
22.000 EUR, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
c) La convocatòria i l’atorgament de premis i beques.
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera:
- l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació i les baixes i reduccions de
crèdit de les subvencions no derivades del Pla de Concertació;
- i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost.
e) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
e.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
e.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.
1.4. EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ DE L’ÀREA I DE RÈGIM JURÍDIC
a) Convocar i presidir les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de
Seguiment.
b) Coordinar i supervisar les actuacions de les Delegacions i dels Serveis adscrits a
l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers.
c) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la
Diputació relatius als assumptes de la seva competència.

d)

e)
f)

Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres
documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de
l’exercici de les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits que
la representació no sigui exercida per la Presidència de la Corporació, o per
un/a Diputat/da delegat/da.
Exercir les competències relatives al Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat detallades a l’apartat dotzè, 3 d’aquesta Resolució.
Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis
del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la present
delegació o en les bases d’execució del pressupost.
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2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
2.1 PRESIDÈNCIES
DELEGADES
DE
L’ÀREA
DE
TERRITORI
I
SOSTENIBILITAT I DE L’ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS EN
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I EXPROPIACIÓ FORÇOSA
EN RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT RESPECTIU
a)

Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuït a altres òrgans,
i fins al límit quantitatiu de 6.000.000 EUR, amb l’excepció dels contractes
de concessió d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el
sector privat.

b)

Aprovar els actes relatius al patrimoni que es detallen a continuació:
a)
b)

c)

L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o
inferior a 3.000.000 EUR i igual o superior a 18.000 EUR.
La concessió de béns amb un cànon igual o inferior a 3.000.000 EUR i
igual o superior a 18.000 EUR.

Les atribucions assenyalades en el número anterior inclouran l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer cas
s’observin les prescripcions següents:
c.1)
c.2)

Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
Que no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent
immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart,
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va
comprometre’s l’operació.

d)

Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els
relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de
major amidament-, de pròrrogues de devolució i cancel·lació de garanties definitives,
de liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el treball i d’altres
anàlegs, excepció feta dels contractes menors.
No s’entendrà acte d’execució a aquests efectes l’aprovació d’actes de fixació de
preus contradictoris.
e) Les Presidències de les Meses de contractació segons els seus àmbits funcionals
respectius.
f) Es deleguen les competències de la Presidència relatives a l’expropiació forçosa,
contingudes a la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957,
i a la resta de legislació reguladora de l’expropiació forçosa.

2.2 PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
a)

L’exercici de les competències en matèria de comandament directe del
personal pel que afecta a totes les Àrees de la Diputació, que inclou les
relatives a les matèries i àmbits següents:
a.1) Selecció, provisió i contractació de personal.
a.2) Concessió i reconeixement de les situacions administratives de
personal.
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a.3) Reconeixement de drets i concessió de permisos i llicències de
personal.
a.4) Reconeixement de drets econòmics i condicions laborals del personal.
a.5) Seguretat i salut en el treball.
a.6) Mobilitat, formació i control horari del personal.
a.7) Règim disciplinari.
a.8) Resta de matèries i àmbits no inclosos dintre del comandament superior
de personal.
b) En matèria de patrimoni:
b.1) Adoptar l’acte d’iniciació dels expedients sobre negocis jurídics
patrimonials de conformitat amb la memòria justificativa elaborada.
b.2) Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document
contractual com en cas d’elevar-se a escriptura pública.
b.3) Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis
jurídics patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues,
autorització d’obres, modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com
la resolució de reclamacions relatives al contractes patrimonials.
b.4) Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant
liquidació o resolució anticipada.
b.5) L’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la
Corporació no atribuïdes o reservades a altres òrgans.
c)

3.

La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els ens
locals de la província de Barcelona.

ABAST DE LES DELEGACIONS EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES
DELEGADES

Les delegacions recollides en l’apartat 1 i 2 anteriors comprendran de manera
genèrica:
1) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius,
necessaris per a l’exercici de les competències delegades.
2) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 113 i següents de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú; l’article 14 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases de règim local que s’interposin contra els actes administratius
definitius, dictats per delegació de la Presidència.
3) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici
d’accions judicials de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra actes o
acords definitius, adoptats per les Presidències delegades d’Àrea per
delegació de la Presidència, i en especial, les reclamacions prèvies a la via
civil o laboral.
4) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per les
Presidències delegades d’Àrea per delegació de la Presidència, en els
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supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú, així com la rectificació dels errors materials, de fet o
aritmètics, regulats en l’article 105.2 del mateix text legal.
NOVÈ- DELEGAR en DIPUTADES DELEGADES I DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES
l’exercici de les competències de proposta al més alt nivell, no executives ni resolutòries, que a
continuació es determinen:
1.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

a)

Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb
la memòria de necessitats elaborada,

b)
c)

Proposar l’aprovació i adjudicació dels contractes menors.
Proposar l’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els
6.000.000 EUR i sempre que estiguin previstos en el Pressupost.

2.

EN MATÈRIA DE PATRIMONI
En el marc dels programes de la matèria delegada, proposar la cessió d’ús de
béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 EUR.

3.

EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES
a) Proposar la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el
compromís que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.050,60 EUR.
b) Proposar l’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no
superior a 22.000 EUR, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el
seu cas.
c) Proposar l’aprovació de la convocatòria i l’atorgament de premis i beques.
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, proposar:
- l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació i les baixes i reduccions de
crèdit de les subvencions no derivades del Pla de Concertació;
- i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost.
e) En l’àmbit de les seves competències, proposar l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
e.1)
e.2)

Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.

4.

EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA DELEGADA I DE RÈGIM
JURÍDIC
a) Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits, inclosa la
facultat de formular propostes, però no la de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin tercers.
b) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la
Diputació relatius als assumptes de la seva competència.

c)

Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres
documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de
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l’exercici de les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits que
la representació no sigui exercida per la Presidència de la Corporació o per
la Presidència delegada de l’Àrea.
d)

e)

Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis
del seu àmbit o matèria, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en
la present delegació o en les bases d’execució del pressupost.
Si escau, en els termes de l’apartat tercer del present Decret, presidir i convocar les
reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment en absència del
President o Presidenta de l’Àrea, així com exercir les seves competències en els
supòsits d’absència, malaltia o vacant, llevat que la Presidència de la Corporació
disposi altra cosa.

DESÈ.- DELEGAR en DIPUTADES ADJUNTES I DIPUTATS ADJUNTS PER A
MATÈRIES l’exercici de les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a
continuació es determinen:
a)

Assistir i col·laborar amb el Diputat o Diputada delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.

b)

Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el
President o Presidenta d’aquesta li encarregui expressament.
Gestionar els assumptes que el Diputat o la Diputada delegat/da per a la
matèria de la qual n’és adjunt/a li encomani.

c)
d)

Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del
President o de la Presidenta de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a.

e)

Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels
Serveis adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució
d’actes que afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que
hagin estat prèviament resolts per l’òrgan competent.
Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la
Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a.

f)

ONZÈ.- ATRIBUIR als DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA CINQUENA
les funcions de caràcter no executiu ni resolutori següents:
a) Gestió dels assumptes relatius a la Vicepresidència cinquena que els
encarregui el seu titular.
b) Convocatòria de reunions per tractar els assumptes relacionats amb la
Vicepresidència cinquena.
c) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes
relacionats amb la Vicepresidència cinquena.
d) Qualsevol altra que li encarregui la Vicepresidència cinquena.
DOTZÈ.- En relació amb el PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE
QUALITAT, les funcions seran exercides de conformitat amb la distribució que es
detalla a continuació .
1. Seran exercides per la PRESIDÈNCIA DE LA CORPORACIÓ les funcions
següents:
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a) Elevar al Ple de la Corporació l’aprovació del Pla, així com del seu tancament i
liquidació definitiu del Pla de concertació, transcorregut el període de vigència
establert pel Protocol general corresponent, el que pot incloure la revocació
d’accions de suport de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments.
b) Elevar al Ple de la Corporació la creació de programes complementaris, així com
crear instruments i espais de concertació específics, per tal d’ajustar-se a les
necessitats dels ens locals de la província, segons disposa la clàusula 7.2 del
Protocol.
c) Presidir les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals
adherits, per tal de concertar i programar les actuacions de l’Àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments, desplegant les disposicions de la clàusula
dotzena del Protocol General.
d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació
de Barcelona i els ens locals adherits com a formalització dels ajuts derivats del Pla
de Concertació, l’import dels quals superi els 100.000 EUR, o quan la presidència
avoqui aquesta competència.

2. En favor de l’Il·lm. SR. JOAQUIM FERRER I TAMAYO, DIPUTAT DELEGAT
PER A LA COOPERACIÓ LOCAL, ES DELEGUEN les funcions següents:
a) Constatar i rebutjar, si s’escau, les adhesions al Protocol General d’acord amb el
procediment d’adhesió establert a la clàusula sisena del Protocol.
b) Elevar a Junta de Govern de la Corporació l’aprovació del catàleg de serveis i
activitats o instrument de desplegament anàleg que comprengui l’oferta conjunta de
la Diputació de programes corresponents a l’Àmbit de suport als serveis i les
activitats, així com la seva regulació, convocatòria, resolució, i la seva liquidació i
tancament definitiu, que pot comportar revocació d’accions de suport, en els termes
que estableixi la convocatòria corresponent.
c) La resolució d’accions de suport del Pla de concertació atorgades per concessió
directa d’un import superior a 22.000 EUR, i la seva modificació, si s’escau, el que
inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas, quan aquest no superi
els 100.000 euros.
d) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions de crèdit de les accions
de suport derivades de l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
Concertació atorgats pel procediment de concurrència pública, en els termes
establerts per la convocatòria corresponent.
e) Presidir la resta d’instruments i espais de concertació específics, creats d'acord amb
l'establert en la clàusula 12 del Protocol General.
f) Comunicar els compromisos adoptats en el si de les Meses de Concertació, o
d’altres instruments i espais de concertació específics, entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals adherits al Protocol General, d’acord amb l’establert en la
clàusula 12.7 del Protocol.
g) Dictar, en execució del Pla de Concertació, les Instruccions de desplegament i les
Instruccions de gestió, definides per a la programació, la formalització i gestió de les
actuacions derivades del Pla de Concertació d’acord amb l’establert en la clàusula
15.1 del Protocol General.
h) Dictar la resta de disposicions necessàries per tal d’implementar i fer efectiu el
contingut del Pla de Concertació.
i) Substituir la Presidència de la Corporació en l’exercici de les funcions detallades en
l’apartat 1 anterior, en els supòsits d’absència.
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3. En favor de les VICEPRESIDÈNCIES I PRESIDÈNCIES DELEGADES
D’ÀREA, I DEL PRESIDENT DELEGAT DE L’ÀREA D’HISENDA I
RECURSOS INTERNS ES DELEGUEN les funcions següents:
a) La resolució d’accions de suport del Pla de concertació atorgades per concessió
directa d’un import no superior a 22.000 EUR, i la seva modificació, si s’escau, el
que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
b) Aportar en el marc de les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i
els ens locals adherits, la informació relativa a la seva Àrea respectiva que sigui
necessària per a la presa de decisions.
c) Participar en l’elaboració de les directrius estratègiques i polítiques de desplegament
del Pla de Concertació i, en tot cas, participar en la definició dels continguts dels
programes d’aquells instruments que comprenguin l’oferta conjunta de l’Àmbit de
suport als serveis i les activitats, segons disposa la clàusula onzena del Protocol.
d) Signar els convenis específics de col·laboració com a formalització dels ajuts
derivats del Pla de Concertació, que se subscriguin entre la Diputació de Barcelona i
els ens locals adherits l’import dels quals no superi els 100.000 EUR.

TRETZÈ.- Els actes administratius dictats en l’exercici de les competències
delegades, anteriorment senyalades, S’ENTENDRAN DICTATS per la Presidència,
de conformitat amb el que disposa l’art. 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic
i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i CONSIDERAR que els
actes administratius dictats pels òrgans delegats posen fi a la via administrativa, d’acord
amb l’article 52.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i
l’article 172 de 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.

CATORZÈ.- ACORDAR que en totes les resolucions que s’adoptin pels
Diputats/des en els/les qui s’ha conferit delegació S’HA DE FER CONSTAR
EXPRESSAMENT AQUESTA CIRCUMSTÀNCIA, establint el nombre i data del decret
de delegació, en compliment de l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim
jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya.

QUINZÈ.- ACORDAR que les competències delegades, i anteriorment descrites,
EN CAP CAS PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i hauran de ser
exercides personalment per l’òrgan delegat.
SETZÈ.- Aquesta Resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura,
prèvia acceptació dels membres nomenats i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS, fins que la
Presidència no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un nou
President o Presidenta.
DISSETÈ.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis de la Diputació i en la seva pàgina web, als efectes del seu
coneixement general i en compliment del que disposa l’article 64.2 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.
DIVUITÈ.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la present resolució, en la primera
sessió que es celebri, en compliment de l’article 64.4 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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DINOVÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups
Polítics, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria als efectes legals
oportuns.”

I el Ple en restà assabentat.
7.- Donar compte del Decret de 8 de setembre de 2011, mitjançant el qual
s'aprova la Refosa núm. 1/2011 sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
“Vistes les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern,
així com a favor de les Presidències delegades d’Àrea, Diputades delegades i Diputats
delegats per matèries i Diputades adjuntes i Diputats adjunts, les quals resulten,
respectivament, dels decrets núm. 7362/11 de 20.7.2011 i núm. 7392/11 de 26.7.2011,
ambdós publicats en el BOPB del 4.8.2011.
Vistes les delegacions conferides pel Ple a favor de la Presidència i de la Junta de
Govern, les quals resulten de l’acord núm. 115/11, adoptat en sessió plenària de
26.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011.
Vistos els nomenaments de les Presidències delegades d’Àrea, de les Comissions
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, de Diputades i
Diputats delegats per matèries i de Diputades i Diputats adjunts, les quals resulten del
ja citat decret núm. 7392/11 de 26.7.2011, publicat en el BOPB del 4.8.2011.
Atès que, als efectes de claredat, resulta convenient reunir en un únic document de
refosa les delegacions a què s’ha fet esment en els paràgrafs anteriors.
Atès que, amb ocasió de l’aprovació d’aquesta Refosa 1/2011, s’aprofita per completar
algunes previsions dels decrets de delegacions (substitució de la presidència de la
Comissió Especial de Comptes), i altres aspectes de detall, així com per reflectir
algunes competències pròpies de la Presidència, el detall de les quals es considera
oportú de fer-ne esment.
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, 61 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, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- APROVAR la Refosa núm. 1/2011 sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, d’acord amb el
text que es transcriu a continuació:

41

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“REFOSA NÚM. 1/2011 SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES i
ATRIBUCIONS D’ÒRGANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIFERENTS
DEL PLE
ÍNDEX
1 Nomenament de les Presidències delegades d’Àrea, de les Comissions
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, de Diputades i
Diputats delegats per matèries i de Diputades i Diputats adjunts.
2 Competències de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
3 Competències de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
4 Competències de les Presidències delegades d’Àrea.
5 Competències de Diputades delegades i Diputats delegats per matèries.
6 Competències del Diputat delegat per a la Cooperació Local.
7 Competències de Diputades adjuntes i Diputats adjunts per a matèries.
8 Competències del Diputat adjunt a la Presidència.
9 Competències dels Diputats adjunts a la Vicepresidència cinquena.

10

Competències en relació amb el Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat.

11 Competències delegades i competències pròpies.
12 Abast de la delegació en relació amb les competències delegades.
1. NOMENAMENT DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREES, DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES, DE DIPUTADES DELEGADES I DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES I
DE DIPUTADES ADJUNTES I DIPUTATS ADJUNTS.

D’acord amb el decret núm. 7392/11 de 26.7.2011, els nomenaments respectius
corresponen als/les Diputats/des que tot seguit s’indiquen:

1.2. PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREES:
a) Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Il·lm. Sr. Alberto Fernández
Díaz, Vicepresident primer.
b) Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat,
Vicepresident segon.
c) Àrea de Territori i Sostenibilitat, Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, Vicepresident
tercer.
d) Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès,
Vicepresidenta quarta.
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e) Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal.
1.3. PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT:
a) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació, en favor de l’Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, Vicepresident primer
i President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr.
Ramon Riera Macia, Diputat delegat de Desenvolupament Econòmic i Turisme.
b) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, en favor de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident segon i
President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr.
Marc Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Educació i Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
c) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en
favor de l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr.
Alberto Villagrasa Gil, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.
d) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en
favor de la Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta quarta i
Presidenta delegada de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr. Josep
Oliva i Santiveri, Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social.

e) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en
favor de l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr.
Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència.
1.4. PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Il·lm. Sr. Joan
Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència.
1.5. DIPUTAT ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
1.6. DIPUTAT DELEGAT PER A LA COOPERACIÓ LOCAL, en l’àmbit de l’Àrea
de Presidència:
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo.
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1.7. DIPUTADES I DIPUTATS PER MATÈRIES:
a) Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia, Diputat delegat de Desenvolupament Econòmic i
Turisme, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
b) Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç i Esports, adscrit a
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
c) Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol, Diputada delegada de Cultura, adscrita a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies.
d) Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Educació i Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC), adscrit a l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies.
e) Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge, adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
f) Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient,
adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
g) Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social,
adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones.
h) Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, Diputat delegat de Salut Pública i Consum, adscrit a
l’Àrea d’Atenció a les Persones.

1.8. DIPUTADES I DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES:
a) Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, Diputat adjunt d’Esports, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
b) Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, Diputat adjunt de Cultura, adscrit a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies.
c) Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Diputat adjunt d’Educació, adscrit a l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies.
d) Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, Diputat adjunt d’Espais Naturals, adscrit a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
e) Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra, Diputada adjunta de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat.
f) Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania, adscrita a
l’Àrea d’Atenció a les Persones.
1.9. DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA CINQUENA:
a) Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido.
b) Il·lm. Sr. Rafael Roig i Milà.
c) Il·lm. Sr. Ignasi Giménez i Renom.
2. COMPETÈNCIES DE LA PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Corresponen a la Presidència de la Diputació les competències següents:
2.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE PROJECTES:
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada.
b) Aprovar i adjudicar contractes de concessions d’obres públiques i de
col·laboració públicoprivada, l’import dels quals no superi els 6.000.000 euros.
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c) La formulació dels actes següents:
1. Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com adjudicataris
dels contractes, relatius a la documentació a presentar, i previstos en
l’article 135.2 de la L 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic.
2. Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els
formalitzin, previstos en l’article 140.3, apartat segon, de la LCSP.
d) L’exercici del règim d’imposició de penalitats en els contractes de competència
plenària que no hagin estat objecte de delegació en la Junta de Govern.
e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el
Pressupost, en tots els casos en què l’import del projecte sigui igual o inferior al
10% dels recursos ordinaris del pressupost.
f) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si estan previstos en el Pressupost,
en tots els casos en què l’import del projecte sigui superior a 6.000.000 euros i
fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
2.2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS I SUBVENCIONS:
a) L’establiment o la modificació de preus públics, quan l’import a percebre per la
prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat no
sigui superior a 601,01 euros.
b) L’aprovació de les operacions de crèdit, sempre que estiguin previstes en el pressupost
i el seu import acumulat dins de l’exercici econòmic no superi el 10 per 100 del seus
recursos ordinaris, així com les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment no superi el 15 per 100 dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior.
c) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la disposició de
les despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les prescripcions
següents:
c.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles i en les càrregues financeres de l’endeutament.
c.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.
d) L’aprovació de la liquidació del pressupost.
e) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions en el cas que el compromís que se’n
derivi per a la Corporació sigui superior a 30.050,60 euros.
f) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import superior a 22.000
euros.
g) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, les previsions que
determinen les bases d’execució del pressupost.

2.3. EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS:
a) Declarar la compatibilitat o la incompatibilitat del desenvolupament d’altres
activitats per al personal al servei de la Corporació.
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b) Disposar la separació del servei dels funcionaris propis de la Diputació i
l’acomiadament del seu personal laboral, donant-ne compte al Ple en la
primera sessió que celebri.
c) Nomenar i disposar el cessament del personal eventual de confiança o
d’assessorament especial.
d) Exercir el comandament superior de personal, competència que inclou les
següents:
d.1) El nomenament i el cessament dels qui ocupin els llocs de treball
de cap d’oficina i càrrecs superiors.
d.2) La convocatòria de la provisió dels llocs de treball de cap
d’oficina i superiors.
d.3) La creació d’unitats orgàniques i la dels llocs singulars, en
ambdós casos de nivell 24 i superiors.
e) L’autorització per a desplaçaments del personal de la Diputació fora de la
província de Barcelona.
f)

Aprovar l’oferta pública i el pla d’ocupació i les seves bases, d’acord amb el pressupost
i la plantilla aprovats pel Ple.

2.4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària i en virtut de les atribucions pròpies.
b) L’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i les de la Junta
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en
la següent sessió que celebri.
c) Adoptar les mesures necessàries per coordinar totes les àrees i els serveis de la
Diputació, el que inclou:
d) La coordinació i l’impuls de la política general en relació amb el desenvolupament del
Pla d’actuació del mandat.
e) L’exercici de les competències, de forma transversal, d’impuls i coordinació de les
polítiques de cooperació amb els Ajuntaments.
f) Coordinar la interrelació de la Diputació de Barcelona amb les diferents administracions
i entitats públiques i privades en matèries i activitats relacionades amb l’àmbit
competencial de la Corporació.
g) L’aprovació de convenis específics l’import dels quals no superi els 100.000 euros,
llevat dels relatius a l’atorgament de subvencions per concessió directa de fins a 22.000
euros, l’aprovació dels quals correspondrà a la Presidència de l’Àrea o al Diputat o
Diputada delegada corresponent.
h) La firma dels convenis en aquells supòsits en què la representació no sigui exercida
per la Presidència delegada de l’Àrea o per un/a Diputat/da delegat/da, els relatius a
ajuts derivats del Pla de Concertació l’import dels quals superi els 100.000 euros, i els
d’especial rellevància institucional.
i) L’adopció de les mesures necessàries i vinculades amb l’exercici de les competències
que afectin a més d’una Àrea, o quan siguin avocades expressament per la Presidència
per al coneixement i resolució d’un assumpte determinat.
j) L’exercici de les competències no atribuïdes o delegades a cap altre òrgan de la
Diputació.
3. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Corresponen a la Junta de Govern les competències següents:
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3.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
a) La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament, serveis,
gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats i de
col·laboració públicoprivada, sempre que la seva quantia excedeixi dels
6.000.000 d’euros i fins al límit del 10% del recursos ordinaris del pressupost.
b) La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament, serveis,
gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats i de
col·laboració públicoprivada, de caràcter plurianual, de duració superior a 4
anys, i els de durada inferior a 4 anys si l'import acumulat de totes les anualitats
supera la xifra de 6.000.000 d’euros i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris
del pressupost.
c) Queden exceptuades de la delegació recollida en els apartats anteriors la
concessió de béns i serveis quan la seva duració superi els 5 anys i el 20 %
dels recursos ordinaris del pressupost, ja que en aquest supòsit correspon al
Ple per majoria absoluta (art. 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local).
d) Aquesta delegació comprèn, en relació amb els contractes anteriorment
esmentats i no exclosos de la delegació per raó de la quantia, totes aquelles
competències que la Llei de contractes del sector públic atorga a l’òrgan de
contractació, que a títol enunciatiu són:
-

-

-

L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions
tècniques particulars, i els plecs de condicions administratives
particulars que hagin de regir el contracte, i l’aprovació de totes
aquelles actuacions preparatòries dels diferents contractes.
L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que
l’integren, i l’obertura del procediment d’adjudicació.
La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau.
L’adjudicació del contracte.
La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el
procediment d’adjudicació.
L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga,
suspensió dels contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les
concessions, el segrest de la concessió d’obra pública, la resolució
dels contractes i les resolucions relatives a l’exigència de
responsabilitat contractual, per incompliment del contractista i la
imposició de penalitats.
Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el
seu cas.
La revisió d’ofici llevat la determinació de la indemnització atès el seu
caràcter d’indelegable, d’acord amb el que preveu l’article 34.4 de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
La resolució del recurs especial en matèria de contractació i l’adopció
de mesures provisionals.
En general, totes aquelles competències que la Llei de Contractes del
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Sector Públic atribueix a l’òrgan de contractació amb caràcter
delegable.
e)

Convalidacions i conversions d’actes o acords, així com els reconeixements de
crèdits relatius a les contractacions i concessions que el Ple hagi delegat en la
Junta de Govern i, en tot cas, aquelles conversions dels actes o acords de
contractació que siguin competència d’altres òrgans corporatius i en el moment
de la seva contractació no disposessin de consignació pressupostària.

f)

La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes d’autorització
i compromís de despeses i la resta de les obligacions en matèria de
contractació i concessions de tota classe a les que s’ha fet esment
anteriorment, així com aquells que modifiquen el percentatge que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
independentment del seu import i del nombre d’anualitats.

3.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
a) Les concessions sobre béns corporatius si el seu valor supera els 3.000.000
d’euros i amb el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
b) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el
seu valor supera els 3.000.000 d’euros, i fins el límit del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost.
c) L’alienació de patrimoni de valor superior els 3.000.000 d’euros i fins el límit del
10 % dels recursos ordinaris del pressupost.
d) L’alienació de béns declarats d’interès històric i/o artístic, qualsevol que sigui el
seu valor, sempre que no superi el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost,
ja que en aquest cas correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta
previst en l’article 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim local.
e) La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes d’autorització
i compromís de despeses i la resta de les obligacions en matèria de
contractació i concessions de tota classe a les que s’ha fet esmena
anteriorment, així com aquells que modifiquen el percentatge que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
independentment del seu import i del nombre d’anualitats.
f)

La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada
superior a quatre anys.
g) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 3.000.000
euros i superior a 60.000 euros.
La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de
Govern, d’acord amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).

3.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES:
a) L’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre per la
prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui
superior a 601,01 euros.
b) L’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en
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concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació
de Barcelona i l’aprovació de les bases per a l’atorgament de premis i beques.
c) La sol·licitud i l'acceptació de subvencions, quan la normativa de la
convocatòria exigeixi acord del Ple corporatiu i permeti la seva delegació.
d) La delegació compresa en l’apartat anterior inclou la competència per a
l’aprovació dels convenis, així com la facultat de dictar tots els actes
administratius necessaris en relació als procediments que es puguin derivar.
e) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència
competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de Barcelona.
f) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local i
Caixa de Crèdit de Cooperació Local.
g) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la disposició de
despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les prescripcions següents:
g.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
g.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o
privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici
següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart,
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s
l’operació.

3.4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS INTERADMINISTRATIVES:
a) La resolució dels conflictes d’atribucions que es plantegin entre òrgans i
entitats, dependents de la Diputació quan afectin òrgans col·legiats o membres
d’aquests.
b) Donar-se per assabentada de les interlocutòries, sentències fermes de
qualsevol naturalesa, providències, arxius, i qualsevol altre fórmula de
finalització del procés judicial, sempre que es tractin d’assumptes que hagi
adoptat el Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquest.
c) La declaració de lesivitat dels actes anul·lables de la Diputació, d’acord amb el
que disposa l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Resten reservats al Ple els actes necessaris per a la declaració de nul·litat dels
actes i disposicions administratives de conformitat amb el procediment de
revisió d’ofici regulat en l’article 102 de la Llei 30/1992, abans esmentada.
d) L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una
sentència en ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a favor
d’una o més persones, quan es donin els supòsits de l’article 110 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
e) Els acords que fan referència al desistiment i els convenis de taxacions
judicials o extrajudicials.
La delegació no comprèn les avinences a les demandes judicials, les
transaccions sobre els béns i/o drets locals i el sotmetiment a arbitratge de les
conteses sobre aquests béns o drets, ja que aquests acords corresponen al Ple
corporatiu, en tant que requereixen el quòrum de majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 230 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
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f)

La designació de representants en els supòsits que originàriament la
competència correspongui al Ple i sempre que sigui delegable, a excepció de la
primera designació.
g) L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la L 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local atribueixen al Ple i no tenen
caràcter indelegable.
h) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb
els serveis i els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la
Presidència.

i)

j)

L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents:
i.1) Convenis marc o protocols generals.
i.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
i.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 euros.
L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes
d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al
sosteniment del lloc de treball de secretari.

4. COMPETÈNCIES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA.

Corresponen a les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea, i al President
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en relació amb el seu àmbit, les
competències executives i resolutòries, genèriques i específiques, següents:
4.1. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA.
4.1.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE PROJECTES:

a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada, en relació amb aquelles matèries pròpies
de l’Àrea que no hagin estat delegades a cap Diputat o Diputada de la mateixa
Àrea.
b) Aprovar i adjudicar els contractes menors.
c) L’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els 6.000.000
euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost.
4.1.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
En el marc dels programes de l’Àrea respectiva, aprovar la cessió d’ús de béns mobles
quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros.
4.1.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES:
a) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que se’n
derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.050,60 euros.
b) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a 22.000
euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
c) La convocatòria i l’atorgament de premis i beques.
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera:
- l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació i les baixes i reduccions de
crèdit de les subvencions no derivades del Pla de Concertació;
- i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost.
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e) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la disposició de
despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les prescripcions següents:
e.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
e.2)

Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.

4.1.4. EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ DE L’ÀREA I DE RÈGIM JURÍDIC:
a) Convocar i presidir les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment.
b) Coordinar i supervisar les actuacions de les Delegacions i dels Serveis adscrits a
l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers.
c) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la
Diputació relatius als assumptes de la seva competència.

d) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres
documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de
l’exercici de les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits que la
representació no sigui exercida per la Presidència de la Corporació, o per un/a
Diputat/da delegat/da.
e) Exercir les competències relatives al Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat detallades a aquesta Resolució.
f)

Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis del
seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la delegació o en
les bases d’execució del pressupost.

4.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES.
4.2.1 DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT I DE L’ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS EN
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I EXPROPIACIÓ FORÇOSA EN
RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT RESPECTIU:
a) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts a altres òrgans
(obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes
administratius especials i privats), i fins al límit quantitatiu de 6.000.000 euros,
amb l’excepció dels contractes de concessió d’obra pública i de col·laboració
entre el sector públic i el sector privat.
b) Aprovar els actes relatius al patrimoni que es detallen a continuació:
b.1) L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o
inferior a 3.000.000 euros i igual o superior a 18.000 euros.
b.2) La concessió de béns amb un cànon igual o inferior a 3.000.000 euros i
igual o superior a 18.000 euros.
c) Les atribucions assenyalades en les lletres anteriors inclouran l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer cas
s’observin les prescripcions següents:
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c.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
c.2) Que no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat,
del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells
referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.
d) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els relatius
a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de major
amidament-, de pròrrogues, de devolució i cancel·lació de garanties definitives, de
liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el treball i d’altres anàlegs,
excepció feta dels contractes menors.
No s’entendrà acte d’execució a aquests efectes l’aprovació d’actes de fixació de preus
contradictoris.
e) Les Presidències de les Meses de contractació segons els seus àmbits funcionals
respectius.
f) Les competències de la Presidència relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957, i a la resta de legislació
reguladora de l’expropiació forçosa.

4.2.2 DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA D’HISENDA I RECURSOS
INTERNS:
a) L’exercici de les competències en matèria de comandament directe del
personal pel que afecta a totes les Àrees de la Diputació, que inclou les
relatives a les matèries i àmbits següents:
a.1) Selecció, provisió i contractació de personal.
a.2) Concessió i reconeixement de les situacions administratives de
personal.
a.3) Reconeixement de drets i concessió de permisos i llicències de
personal.
a.4) Reconeixement de drets econòmics i condicions laborals del personal.
a.5) Seguretat i salut en el treball.
a.6) Mobilitat, formació i control horari del personal.
a.7) Règim disciplinari.
a.8) Resta de matèries i àmbits no inclosos dintre del comandament superior
de personal.
b) En matèria de patrimoni:
b.1) Adoptar l’acte d’iniciació dels expedients sobre negocis jurídics
patrimonials de conformitat amb la memòria justificativa elaborada.
b.2) Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document
contractual com en cas d’elevar-se a escriptura pública.
b.3) Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis
jurídics patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues,
autorització d’obres, modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com
la resolució de reclamacions relatives al contractes patrimonials.
b.4) Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant
liquidació o resolució anticipada.
b.5) L’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la
Corporació no atribuïdes o reservades a altres òrgans.
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c) La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els ens
locals de la província de Barcelona.
5. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES DELEGADES I DIPUTATS DELEGATS PER
MATÈRIES.
Corresponen a les DIPUTADES DELEGADES i als DIPUTATS DELEGATS PER
MATÈRIES les competències de proposta al més alt nivell, no executives ni resolutòries,
que a continuació es determinen:
5.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE PROJECTES:

a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada.
b) Proposar l’aprovació i adjudicació dels contractes menors.
c) Proposar l’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els
6.000.000 euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost.

5.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
En el marc dels programes de la matèria delegada, proposar la cessió d’ús de béns mobles
quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros.
5.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES:
a) Proposar la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís
que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.050,60 euros.
b) Proposar l’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a
22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
c) Proposar l’aprovació de la convocatòria i l’atorgament de premis i beques.
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, proposar:

-

l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació i les baixes i
reduccions de crèdit de les subvencions no derivades del Pla de
Concertació;

i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost.
e) En l’àmbit de les seves competències, proposar l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
e.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
e.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.
5.4. EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA DELEGADA I DE RÈGIM JURÍDIC:
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a) Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits, inclosa la
facultat de formular propostes, però no la de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin tercers.
b) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la
Diputació relatius als assumptes de la seva competència.

c) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres
documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de
l’exercici de les facultats delegades, en aquells supòsits que la representació
no sigui exercida per la Presidència de la Corporació o per la Presidència
delegada de l’Àrea.
d) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis del
seu àmbit o matèria, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la
delegació o en les bases d’execució del pressupost.
e) Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment
en absència del President o Presidenta de l’Àrea, així com exercir les seves
competències en els supòsits d’absència, malaltia o vacant, llevat que la Presidència
de la Corporació disposi altra cosa.

6. COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT DELEGAT PER A LA COOPERACIÓ LOCAL.
El Diputat delegat per a la Cooperació Local exercirà, en relació amb aquest àmbit i
en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, les
competències executives i resolutòries detallades a l’apartat desè d’aquesta
resolució.
7. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES ADJUNTES I DIPUTATS ADJUNTS PER A
MATÈRIES.
Corresponen a les DIPUTADES ADJUNTES i als DIPUTATS ADJUNTS PER A
MATÈRIES les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a
continuació es determinen:
a) Assistir i col·laborar amb el Diputat o Diputada delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.

b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el
President o Presidenta d’aquesta li encarregui expressament.
c) Gestionar els assumptes que el Diputat o la Diputada delegat/da per a la
matèria de la qual n’és adjunt/a li encomani.
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del
President o de la Presidenta de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a.

e) Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels
Serveis adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució
d’actes que afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que
hagin estat prèviament resolts per l’òrgan competent.
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la Diputat/da
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a.
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8. COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA.
El Diputat adjunt a la Presidència exercirà, en relació amb la resta d’àmbits de
l’Àrea de Presidència diferents de la Cooperació Local, i els no reservats a la
Presidència de la Corporació, les competències executives i resolutòries que
corresponen a les Presidències delegades d’Àrea.
9. COMPETÈNCIES DELS DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA
CINQUENA.
Corresponen als DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA CINQUENA les
funcions de caràcter no executiu ni resolutori següents:
a) Gestió dels assumptes relatius a la Vicepresidència cinquena que els
encarregui el seu titular.
b) Convocatòria de reunions per tractar els assumptes relacionats amb la
Vicepresidència cinquena.
c) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes
relacionats amb la Vicepresidència cinquena.
d) Qualsevol altra que li encarregui la Vicepresidència cinquena.
10. COMPETÈNCIES EN RELACIÓ AMB EL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT.
En relació amb el PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE
QUALITAT, les funcions seran exercides de conformitat amb la distribució que es
detalla a continuació.

10.1. Corresponen a la PRESIDÈNCIA DE LA CORPORACIÓ les funcions
següents:
a) Elevar al Ple de la Corporació l’aprovació del Pla, així com del seu tancament i
liquidació definitiu del Pla de concertació, transcorregut el període de vigència establert
pel Protocol general corresponent, el que pot incloure la revocació d’accions de suport
de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments.
b) Elevar al Ple de la Corporació la creació de programes complementaris, així com crear
instruments i espais de concertació específics, per tal d’ajustar-se a les necessitats dels
ens locals de la província, segons disposa la clàusula 7.2 del Protocol.
c) Presidir les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals
adherits, per tal de concertar i programar les actuacions de l’Àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments, desplegant les disposicions de la clàusula dotzena
del Protocol General.
d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals adherits com a formalització dels ajuts derivats del Pla de
Concertació, l’import dels quals superi els 100.000 euros, o quan la Presidència avoqui
aquesta competència.
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10.2. Corresponen al DIPUTAT DELEGAT PER A LA COOPERACIÓ LOCAL les
funcions següents:
a) Constatar i rebutjar, si s’escau, les adhesions al Protocol General d’acord amb el
procediment d’adhesió establert a la clàusula sisena del Protocol.
b) Elevar a la Junta de Govern de la Corporació l’aprovació del catàleg de serveis i
activitats o instrument de desplegament anàleg que comprengui l’oferta conjunta de la
Diputació de programes corresponents a l’Àmbit de suport als serveis i les activitats,
així com la seva regulació, convocatòria, resolució, i la seva liquidació i tancament
definitiu, que pot comportar revocació d’accions de suport, en els termes que estableixi
la convocatòria corresponent.
c) La resolució d’accions de suport del Pla de concertació atorgades per concessió directa
d’un import superior a 22.000 euros, i la seva modificació, si s’escau, el que inclou
l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas, quan aquest no superi els 100.000
euros.
d) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions de crèdit de les accions de
suport derivades de l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació
atorgats pel procediment de concurrència pública, en els termes establerts per la
convocatòria corresponent.
e) Presidir la resta d’instruments i espais de concertació específics, creats d'acord amb
l'establert en la clàusula 12 del Protocol General.
f) Comunicar els compromisos adoptats en el si de les Meses de Concertació, o d’altres
instruments i espais de concertació específics, entre la Diputació de Barcelona i els ens
locals adherits al Protocol General, d’acord amb l’establert en la clàusula 12.7 del
Protocol.
g) Dictar, en execució del Pla de Concertació, les Instruccions de desplegament i les
Instruccions de gestió, definides per a la programació, la formalització i gestió de les
actuacions derivades del Pla de Concertació d’acord amb l’establert en la clàusula 15.1
del Protocol General.
h) Dictar la resta de disposicions necessàries per tal d’implementar i fer efectiu el
contingut del Pla de Concertació.
i) Substituir la Presidència de la Corporació en l’exercici de les funcions detallades en
l’apartat 1 anterior, en els supòsits d’absència.

10.3. Corresponen a les VICEPRESIDÈNCIES I PRESIDÈNCIES DELEGADES
D’ÀREA I AL PRESIDENT DELEGAT DE L’ÀREA D’HISENDA I RECURSOS
INTERNS les funcions següents:
a) La resolució d’accions de suport del Pla de concertació atorgades per concessió directa
d’un import no superior a 22.000 euros, i la seva modificació, si s’escau, el que inclou
l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
b) Aportar en el marc de les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els
ens locals adherits, la informació relativa a la seva Àrea respectiva que sigui necessària
per a la presa de decisions.
c) Participar en l’elaboració de les directrius estratègiques i polítiques de desplegament
del Pla de Concertació i, en tot cas, participar en la definició dels continguts dels
programes d’aquells instruments que comprenguin l’oferta conjunta de l’Àmbit de suport
als serveis i les activitats, segons disposa la clàusula onzena del Protocol.
d) Signar els convenis específics de col·laboració com a formalització dels ajuts derivats
del Pla de Concertació, que se subscriguin entre la Diputació de Barcelona i els ens
locals adherits l’import dels quals no superi els 100.000 euros.
11. COMPETÈNCIES DELEGADES I COMPETÈNCIES PRÒPIES.
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11.1. Presidència de la Diputació de Barcelona.
La Presidència de la Diputació exerceix per delegació del Ple les competències
assenyalades als apartats 2.1, lletres a) a e); 2.2, lletra a); 2.3, lletra a) i 2.4, lletra a) primer
incís (acord número 115/11, adoptat en la sessió de 26.7.2011 i publicat en el BOPB del
4.8.2011).
La resta de competències assenyalades a l’apartat primer les exerceix la Presidència de la
Diputació en virtut d’atribucions pròpies.
11.2. Junta de Govern.
La Junta de Govern exerceix per delegació del Ple les competències assenyalades als
apartats 3.1, lletres a) a f); 3.2, lletres a) a e); 3.3, lletres a) a d) i 3.4, lletres a) a g) (acord
número 115/11, adoptat en la sessió de 26.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011).
La Junta de Govern exerceix per delegació del President les competències assenyalades
als apartats 3.2, lletres f) i g); 3.3, lletres e) a g) i 3.4, lletres h) a j) (decret número 7362/11,
de 20.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011).
11.3. Presidències delegades d’Àrea, Diputades delegades i Diputats delegats per
matèries i Diputades adjuntes i Diputats adjunts.

Les delegacions conferides per la Presidència en favor de les Presidències
delegades d’Àrea, Diputades delegades i Diputats delegats per matèries i Diputades
adjuntes i Diputats adjunts resulten del decret núm. 7392/11, de 26.7.2011 i publicat
en el BOPB del 4.8.2011.
12. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES
DELEGADES.
Les delegacions de competències executives i resolutòries conferides i detallades
als apartats anteriors comprenen de manera genèrica:
12.1.

La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius,
necessaris per a l’exercici de les competències delegades.
12.2. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 116 i següents de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; l'article 14 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les hisendes locals i l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les bases de règim local que s'interposin contra els actes administratius
definitius, dictats per la Presidència per delegació del Ple.
12.3.

La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici
d'accions judicials de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra actes o
acords definitius, adoptats per la Presidència per delegació del Ple, i en
especial, les reclamacions prèvies a la via civil o laboral.

12.4.

Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Presidència
per delegació del Ple, en els supòsits previstos en l'article 105 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, així com la rectificació dels
errors materials, de fet o aritmètics, regulats en l’article 105.2 del mateix
text legal”.
Segon.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en
compliment del que disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de
novembre, així com en la pàgina web de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altre Resolució que, en tot o en part,
s’oposi a la present.
Quart.- Aquest Decret sobre atribucions i delegacions conferides en òrgans de la
Diputació, les atribucions que es reserva la Presidència i les que el Ple va delegar en
la Junta de Govern i en la Presidència de la Corporació (Refosa núm. 1/2011), entrarà
EN VIGOR i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS a partir de l’1 d’octubre de 2011.
Cinquè.- En els acords que adopti la Junta de Govern i en les resolucions que es
dictin per les Diputades i els Diputats delegats HAURÀ DE CONSTAR
EXPRESSAMENT que es realitzen per delegació, la data i el número de Decret que
correspongui a la present Resolució, així com el BOPB en que aquesta sigui
publicada.
Sisè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present Resolució en la
primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4
del ROF.”
I el Ple en restà assabentat.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
8.- Dictamen de data 9 de setembre de 2011 que proposa donar compte de
l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus
Organismes autònoms, a 31 d’agost de 2011.
“La Base 6ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2011 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
31 d’agost d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 9 de setembre
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respecte de la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de
Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 31 d’agost d’enguany.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
a la data de 31 d’agost de 2011, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.”
I el Ple en restà assabentat.
Servei de Programació
9.- Dictamen de data 16 de setembre de 2011 que proposa aprovar la modificació
de crèdit 14/2011 en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de
2011, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2011.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
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Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 14/2011 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2011, que recull crèdits extraordinaris, suplements i
transferències de crèdit, per un import total d’un milió tres-cents nou mil cent trentaquatre euros amb noranta-cinc cèntims (1.309.134,95 EUR), amb el detall que es
recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
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Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
10.- Dictamen de data 8 de setembre de 2011 que proposa incoar expedient
administratiu per a la revisió d’ofici del Decret de la presidència de la Diputació
de Barcelona de data 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel Decret de 14
de febrer de 2008, de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, en entendre’s que incorren en dues causes de
nul·litat de ple dret previstes en els articles 62.1.b) i 62.1.f) del dit text legal.
“Atès que el President de la Diputació de Barcelona, en data 20 d’abril de 2004, va
dictar un decret que literalment diu:
“Deixant sense efecte el decret de data 28 de juny de 2000, i establint un
complement personal transitori d’aplicació als supòsits de cessament o remoció
del lloc de treball que s’hi determinen, a partir de l’1 de març de 2004.
Mitjançant decret de la presidència de data 28 de juny de 2000, es disposa el
dret del personal remogut o cessat del seu lloc de treball amb motiu de
modificacions de caire organitzatiu, a la percepció d’un complement personal
per import mensual, a raó de catorze mensualitats, equivalent a la diferència
retributiva derivada del cessament o de la remoció, en els termes i condicions
que en el propi decret s’hi regulaven.
Atès que l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys i l’afany d’adequació
de la mesura adoptada a la finalitat buscada -en essència consistent a
minimitzar l‘impacte que el pas a la nova situació, en termes retributius, té vers
el personal afectat- fan aconsellable revisar i modificar l‘actual regulació en
ordre a garantir l’assoliment progressiu dels objectius plantejats.
Vist el que disposa la legislació vigent en matèria de remoció, concretament el
capítol cinquè del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text Refós sobre funció pública a Catalunya.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent RESOLUCIÓ
Primer. Deixar sense efectes el decret de la presidència de data 28 de juny de
2000, en virtut del qual s’establí un complement personal transitori aplicable als
supòsits de modificacions de caire organitzatiu, en base a les consideracions
efectuades a la part expositiva de la present resolució.
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Segon. Disposar el dret del personal al servei de la Diputació remogut o cessat
del seu lloc de treball en els termes que s’hi especifiquen, a la percepció d’un
complement personal mensual (una vegada aplicats, si s’escau, els conceptes
que per a aquests supòsits i com a garanties mínimes contempla la normativa
vigent), a raó de catorze mensualitats l’any, per la diferència, si n’existeix, entre
les retribucions totals brutes que percebia i les noves retribucions assignades,
computant-se a aquests efectes, tots els conceptes de percepció periòdica, de
quantia fixa i no sotmesos a condició, inclosos els diversos factors que integren
el complement específic; s’exclouen expressament del còmput, les pagues de
productivitat i assiduïtat.
El complement personal que es regula no es percebrà en els següents casos:
 Si l’empleat sol.licita voluntàriament cessar en el desenvolupament del
lloc que està ocupant.
 Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un expedient
disciplinari.
 Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un rendiment
insuficient que no comporta inhibició o si es manifesta una evident
manca de capacitat de l’empleat per ocupar el lloc de treball que
l’impedeixi complir amb eficàcia les funcions pròpies del lloc de treball.
Tercer. El complement personal que resulti de la comparació retributiva
descrita, s’absorbirà en un període màxim de deu anys a partir de la data de la
seva assignació. Durant el primer any d’assignació es percebrà íntegra la seva
quantia, pel que fa a la resta d’anys fins arribar als deu, s’absorbirà
progressivament a raó d’un 10% cada any, fins a la total absorció que es
produirà un cop exhaurit el desè any.
Quart. El complement disposat s’absorbirà, de manera parcial o total depenent
del que procedeixi en cada cas, amb motiu de l’aplicació al lloc que s’assigna
l’empleat de qualsevol millora retributiva que no tingui caràcter general o
col.lectiu. En aquests casos l’import del complement es veurà reduït, amb els
mateixos efectes que els de la data d’aplicació de la millora, en quantia
equivalent a aquesta, mantenint-se l’import resultant de l’absorció fins a la
finalització del període de deu anys.
Cinquè. El dret a la percepció del complement inicialment assignat es perd per
l’accés voluntari de l’empleat, provisionalment o definitivament, a un altre lloc
de treball diferent a l’assignat amb motiu del cessament, en aquest sentit la
pèrdua del complement es produeix tant si l’accés al nou lloc comporta una
millora retributiva, com si comporta un detriment.
Sisè. El contingut d’aquesta resolució, afecta al personal que la corporació té
adscrit als organismes autònoms que en depenen i als consorcis en què hi
participa; així com també al personal propi d’aquests sempre que estiguin
adherits al conveni de Diputació.
Setè. Fixar els efectes d’aquesta resolució a data 1 de març de 2004.”
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Atès que amb posterioritat, per decret de la Presidència delegada de l’Àrea de
Coordinació i Govern Local de data 14 de febrer de 2008, es va modificar parcialment
el decret de la Presidència de 20 d’abril de 2004 citat, concretament l’apartat cinquè de
la part dispositiva, que literalment diu:
“Per decret del president de la Diputació de Barcelona de 20 d’abril de 2004, es
va resoldre disposar el dret del personal de la corporació a percebre un
complement personal, amb motiu de la seva remoció o cessament en un lloc de
treball.
Atès que l’experiència acumulada i l’afany d’adequar la mesura adoptada fan
aconsellable revisar i modificar l’actual regulació, en ordre a garantir que
l’assignació d’aquest complement no pugui configurar-se com un instrument
desmotivador per a futures promocions del personal afectat.
Vist el que disposa el punt 4.4.9 de l’epígraf 4, apartat 4.4 de la Refosa 2/2007
sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, de data 17 de setembre de 2007 (BOPB núm. 228,
de 22 de setembre de 2007).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent RESOLUCIÓ
Modificar el punt cinquè de la part resolutiva del decret del president de la
Diputació de Barcelona de 20 d’abril de 2004, en virtut del qual s’establí un
complement personal a favor del personal que hagi estat objecte de cessament
o remoció d’un lloc de treball, en el sentit que a continuació es transcriu,
mantenint inalterables la resta de previsions contingudes en el mateix, tot això
en base a les raons adduïdes a part expositiva de la present resolució:
“Cinquè.- L’accés voluntari de l’empleat a un altre lloc de treball diferent a
l’assignat amb motiu del cessament, determinarà si comporta el canvi una
millora retributiva, l’absorció de la quantia a què ascendeix aquesta, en els
termes establerts a l’apartat anterior. Si l’accés voluntari és a un altre lloc de
treball de nivell retributiu inferior a l’assignat, l’empleat perdrà íntegrament el
complement.”
Atès que en data 27 de juliol de 2011, per part de la Presidència de la Diputació es va
dictar un decret, en virtut del qual s’acorda: d’una banda, adoptar les mesures
cautelars en el sentit de no aplicar el decret de la presidència de la Diputació del 20
d’abril de 2004, modificat parcialment per decret de la presidència delegada de l’Àrea
de Coordinació i Govern Local de data 14 de febrer de 2008, tot suspenent
temporalment la seva executivitat, però mantenint els efectes dels reconeixements
aprovats fins aquesta data i fins que no s’iniciï el procediment de revisió d’ofici; i d’altra
banda, acordar elevar al Ple corporatiu, en la primera sessió ordinària que celebri,
l’expedient per a la incoació dels procediments de revisió d’ofici dels decrets de la
presidència de la Diputació de 20 d’abril de 2004, modificat parcialment per Decret de
dat 14 de febrer de 2008, i el decret de 21 d’abril de 2008.
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Atès que en compliment de l’acord segon de la part dispositiva del decret de la
Presidència de la Diputació citat i, d’acord amb l’informe jurídic emès per la Secretaria
General de la Diputació de Barcelona, de data 6 de setembre de 2011, i que
literalment diu:
“INFORME jurídic referent a la possibilitat legal de procedir a la revisió d’ofici
del decret de la presidència de 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel
decret de 14 de febrer de 2008, així com l’estudi del concepte, requisits i
procediment de la revisió d’ofici.
I.

OBJECTE DEL PRESENT INFORME JURÍDIC:

L’objecte del present informe és determinar si legalment és possible procedir a la
revisió d’ofici dels actes nuls de ple dret, regulada en els articles 102 i següent
de la L 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la L 4/99, de 13 de
juny, per la qual s’aprova el règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, els decrets de la presidència de la Diputació de
Barcelona del 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per decret de 14 de
febrer de 2008, per donar-se els requisits legalment establerts per procedir a la
revisió dels actes nuls de ple dret.
II. NATURALESA JURÍDICA DEL PRESENT INFORME JURÍDIC:
De conformitat amb el que estableix l’article 179.2 del D Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la L Municipal i de règim local de
Catalunya i article 3 del Reial Decret 1174/87, de 14 de setembre, pel qual
s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter estatal, és necessari l’informe previ del Secretari/ària de la Corporació, o
en el seu cas, de l’Interventor/a, o qui legalment els substitueixi, en els supòsits que
la legislació de règim local o, en el seu cas, la sectorial exigeixi un informe previ
a l’adopció de l’acord.
Respecte el cas concret objecte d’aquest informe, l’article 102 de la L 30/92, de 26
de novembre, en la seva redacció donada per la L 4/99, de 14 de gener, per la qual
es regula el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, no exigeix expressament informe previ, preceptiu i no
vinculant de la Secretaria ni de la Intervenció. Per altra part, no s’exigeix per a
l’adopció de l’acord per part del Ple de la Corporació el quòrum qualificat de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per tant,
l’esmentat informe té caràcter no preceptiu.
Per altra part, l’article 83.1 de la L 30/92, de 26 de novembre, per la qual es regula
el règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, estableix que com a regla general els informes seran facultatius i no
vinculants, llevat que una disposició expressa estableixi el contrari.
Per tant, el present informe té caràcter de no preceptiu i no vinculant.
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III.- ANTECEDENTS
1. Mitjançant decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 28 de
juny de 2000 s’aprovà el dret a la percepció d’un complement personal
absorbible a favor del personal funcionari i laboral de la Corporació que fos
remogut o cessat del seu lloc de treball com a conseqüència de l’aprovació per part
de la Corporació de modificacions de caire organització.
La finalitat era la de minimitzar els efectes retributius que pogués tenir la remoció o
el cessament, aplicant la possible disminució de manera progressiva durant un
període de 4 anys, tota vegada que la part expositiva de l’esmentat decret ja
s’al·ludia a què “es considera adient regular per a aquests supòsits, a l’efecte que el
pas a la nova situació retributiva es produeixi d’una manera progressiva.”
La seva procedència es va establir amb independència de quin hagués estat el
sistema d’accés al lloc de treball que es modifiqués o suprimís i del procediment de
reassignació que s’articulés.
Així mateix, es preveia la seva absorció, total o parcial, abans del període referit,
com a conseqüència de l’aplicació de qualsevol millora retributiva que no tingués
caràcter general o col·lectiu, com ara la que es pogués derivar de l’accés a un altre
lloc de treball.
Finalment, l’àmbit personal d’aplicació es va estendre als funcionaris adscrits en
servei actiu als organismes autònoms dependents de la Corporació i als ens
consorciats en què hi participa on fossin d’aplicació els instruments de negociació
col·lectiva vigents a la Diputació de Barcelona.
2. Amb posterioritat, en data 20 d’abril de 2004, la Presidència de la Corporació
deixà sense efecte el decret anterior i disposà el dret a la percepció del referit
complement personal absorbible (CPA) en favor del personal al servei de la
Diputació de Barcelona remogut o cessat en el seu lloc de treball, amb nous
condicionants, per la diferència retributiva, computant-se tots els conceptes de
percepció periòdica, de quantia fixa i no sotmesos a condició, inclosos els diversos
factors integrants del CE, excloent-ne les pagues de productivitat i assiduïtat.
L’absorció es va preveure en un període màxim de 10 anys, no computant-se el
primer any, amb una disminució progressiva del 10% cada any i per l’aplicació al
lloc assignat de qualsevol millora retributiva que no fos de caràcter general o
col·lectiu.
En l’esmentat decret de 2004, s’enumeraren les causes en virtut de les quals no
procediria l’abonament del susdit CPA:
-

Si l’empleat sol·licita voluntàriament cessar en el desenvolupament del lloc que
està ocupant.
Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un expedient disciplinari.
Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un rendiment insuficient que
no comporta inhibició o si es manifesta una evident manca de capacitat de
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l’empleat per ocupar el lloc de treball que l’impedeixi complir amb eficàcia les
funcions pròpies del lloc de treball.
Per tant, a partir d’aquest decret no només les remocions o cessaments derivats de
l’aprovació per part de la Institució de modificacions de caire organització generaria
el dret a percebre aquest CPA sinó també les derivades de qualsevol altre motiu
que no fos algun dels que expressament n’excloïen la seva procedència,
especialment pensat per als casos de remoció i cessament.
L’àmbit personal també abastà l’adscrit als organismes autònoms dependents i als
consorcis en què hi participa, així com al personal propi d’aquests que estiguessin
adherits al conveni col·lectiu vigent a la Diputació.
El referit decret literalment diu:
“Deixant sense efecte el decret de data 28 de juny de 2000, i establint un
complement personal transitori d’aplicació als supòsits de cessament o remoció del
lloc de treball que s’hi determinen, a partir de l’1 de març de 2004.
Mitjançant decret de la presidència de data 28 de juny de 2000, es disposa el dret
del personal remogut o cessat del seu lloc de treball amb motiu de modificacions de
caire organitzatiu, a la percepció d’un complement personal per import mensual, a
raó de catorze mensualitats, equivalent a la diferència retributiva derivada del
cessament o de la remoció, en els termes i condicions que en el propi decret s’hi
regulaven.
Atès que l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys i l’afany d’adequació de la
mesura adoptada a la finalitat buscada -en essència consistent a minimitzar
l‘impacte que el pas a la nova situació, en termes retributius, té vers el personal
afectat- fan aconsellable revisar i modificar l‘actual regulació en ordre a garantir
l’assoliment progressiu dels objectius plantejats.
Vist el que disposa la legislació vigent en matèria de remoció, concretament el
capítol cinquè del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text Refós sobre funció pública a Catalunya.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent RESOLUCIÓ
Primer. Deixar sense efectes el decret de la presidència de data 28 de juny de
2000, en virtut del qual s’establí un complement personal transitori aplicable als
supòsits de modificacions de caire organitzatiu, en base a les consideracions
efectuades a la part expositiva de la present resolució.
Segon. Disposar el dret del personal al servei de la Diputació remogut o cessat del
seu lloc de treball en els termes que s’hi especifiquen, a la percepció d’un
complement personal mensual (una vegada aplicats, si s’escau, els conceptes que
per a aquests supòsits i com a garanties mínimes contempla la normativa vigent), a
raó de catorze mensualitats l’any, per la diferència, si n’existeix, entre les
retribucions totals brutes que percebia i les noves retribucions assignades,
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computant-se a aquests efectes, tots els conceptes de percepció periòdica, de
quantia fixa i no sotmesos a condició, inclosos els diversos factors que integren el
complement específic; s’exclouen expressament del còmput, les pagues de
productivitat i assiduïtat.
El complement personal que es regula no es percebrà en els següents casos:
 Si l’empleat sol·licita voluntàriament cessar en el desenvolupament del lloc que
està ocupant.
 Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un expedient disciplinari.
 Si el cessament o la remoció són conseqüència d’un rendiment insuficient que
no comporta inhibició o si es manifesta una evident manca de capacitat de
l’empleat per ocupar el lloc de treball que l’impedeixi complir amb eficàcia les
funcions pròpies del lloc de treball.
Tercer. El complement personal que resulti de la comparació retributiva descrita,
s’absorbirà en un període màxim de deu anys a partir de la data de la seva
assignació. Durant el primer any d’assignació es percebrà íntegra la seva quantia,
pel que fa a la resta d’anys fins arribar als deu, s’absorbirà progressivament a raó
d’un 10% cada any, fins a la total absorció que es produirà un cop exhaurit el desè
any.
Quart. El complement disposat s’absorbirà, de manera parcial o total depenent del
que procedeixi en cada cas, amb motiu de l’aplicació al lloc que s’assigna l’empleat
de qualsevol millora retributiva que no tingui caràcter general o col·lectiu. En
aquests casos l’import del complement es veurà reduït, amb els mateixos efectes
que els de la data d’aplicació de la millora, en quantia equivalent a aquesta,
mantenint-se l’import resultant de l’absorció fins a la finalització del període de deu
anys.
Cinquè. El dret a la percepció del complement inicialment assignat es perd per
l’accés voluntari de l’empleat, provisionalment o definitivament, a un altre lloc de
treball diferent a l’assignat amb motiu del cessament, en aquest sentit la pèrdua del
complement es produeix tant si l’accés al nou lloc comporta una millora retributiva,
com si comporta un detriment.
Sisè. El contingut d’aquesta resolució, afecta al personal que la corporació té adscrit
als organismes autònoms que en depenen i als consorcis en què hi participa; així
com també al personal propi d’aquests sempre que estiguin adherits al conveni de
Diputació.
Setè. Fixar els efectes d’aquesta resolució a data 1 de març de 2004.”
3. Finalment, per decret de la presidència delegada de l’Àrea de Coordinació i
Govern Local de 14 de febrer de 2008 es modificà l’anterior de 2004, tot cenyint la
pèrdua total del complement a l’accés voluntari de l’empleat a un lloc de treball
diferent i de nivell retributiu inferior a l’assignat. En aquest sentit, l’esmentat decret
literalment diu:
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“Per decret del president de la Diputació de Barcelona de 20 d’abril de 2004, es va
resoldre disposar el dret del personal de la corporació a percebre un complement
personal, amb motiu de la seva remoció o cessament en un lloc de treball.
Atès que l’experiència acumulada i l’afany d’adequar la mesura adoptada fan
aconsellable revisar i modificar l’actual regulació, en ordre a garantir que
l’assignació d’aquest complement no pugui configurar-se com un instrument
desmotivador per a futures promocions del personal afectat.
Vist el que disposa el punt 4.4.9 de l’epígraf 4, apartat 4.4 de la Refosa 2/2007
sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, de data 17 de setembre de 2007 (BOPB núm. 228, de
22 de setembre de 2007).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent RESOLUCIÓ
Modificar el punt cinquè de la part resolutiva del decret del president de la Diputació
de Barcelona de 20 d’abril de 2004, en virtut del qual s’establí un complement
personal a favor del personal que hagi estat objecte de cessament o remoció d’un
lloc de treball, en el sentit que a continuació es transcriu, mantenint inalterables la
resta de previsions contingudes en el mateix, tot això en base a les raons adduïdes
a part expositiva de la present resolució:
“Cinquè.- L’accés voluntari de l’empleat a un altre lloc de treball diferent a l’assignat
amb motiu del cessament, determinarà si comporta el canvi una millora retributiva,
l’absorció de la quantia a què ascendeix aquesta, en els termes establerts a
l’apartat anterior. Si l’accés voluntari és a un altre lloc de treball de nivell retributiu
inferior a l’assignat, l’empleat perdrà íntegrament el complement.”
4. Amb independència dels decrets de la presidència als que es refereixen els
apartats anteriors, en data 27 de juliol de 2011 es va dictar per part del President de
la Diputació de Barcelona un Decret que literalment diu:
“Vist que en data 28 de juny de 2000 per decret del President de la Diputació de
Barcelona es disposà el dret del personal remogut o cessat del seu lloc de treball
amb motiu de modificacions de caire organitzatiu, a la percepció d’un complement
personal per import mensual, a raó de catorze mensualitats, equivalent a la
diferència retributiva derivada del cessament o remoció, en els termes i condicions
que en el propi decret s’hi regulaven.
Atès que mitjançant decret del President de la Diputació de 20 d’abril de 2004 es va
deixar sense efecte l’anterior resolució i disposà el dret a la percepció del referit
complement personal absorbible en favor del personal al servei de la Diputació de
Barcelona, remogut o cessat en el seu lloc de treball, amb nous condicionants i
ampliant el període de percepció de 4 a 10 anys, modificat per decret de la
Presidència delegada de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de data 14 de febrer
de 2008.
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Vist l’informe de la Secretaria general d’11 de juliol de 2011, en el que es posa de
manifest que el referit decret va més enllà de les garanties retributives previstes en
el Text Únic aprovat per Decret Legislatiu 1/1 997, a més d’haver estat aprovat per
òrgan manifestament incompetent i tractar-se de matèries reservades a la llei; raó
per la qual resultaria necessària la incoació, tramitació i resolució del procediment
de revisió d’ofici amb els requisits, inclòs l’informe previ preceptiu i favorable de la
Comissió Jurídica Assessora, regulat en els articles 102 i concordants de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Atès que des de la Intervenció General s’ha detectat l’existència d’un altre cas de
complement personal transiten de caràcter no absorbible, aprovat per decret del
President de data 21 d’abril de 2008, respecte del que cal qüestionar-se la seva
validesa per motius anàlegs als expressats en l’esmentat informe.
Vist l’informe de la Intervenció general de 18 de juliol de 2011, en que es sosté la
nul.litat d’aquests actes en termes anàlegs als de l’informe de la Secretaria general,
si bé afegint la recomanació que s’adoptin mesures cautelars consistents en la
suspensió de l’aplicació dels referits decrets i en la retenció dels imports derivats de
l’aplicació dels esmentats complements, fins que es determini la seva validesa.
Vist l’informe de la Secretaria general de data 27 de juliol de 2011, en el qual es
sosté que, en tractar-se d’actes declaratius de drets, no és possible deixar sense
efecte el referit decret de la Presidència de 2004, sense tramitar el corresponent
procediment de revisió d’ofici; tanmateix, es podien adoptar algunes mesures
cautelars amb referència a la no aplicació del referit decret, fins a l’inici del
procediment de revisió d’ofici, als efectes de no causar perjudicis a l’interès públic.
Atès que de tot l’exposat es conclou la conveniència de no procedir a l’esmentada
retenció si bé es considera oportú suspendre temporalment l’executivitat del decret
de 20 d’abril de 2004 fins que no s’iniciï el procediment de revisió d’ofici per tal que
no es reconegui aquest dret a nous perceptors.
Vist que l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la
possibilitat que les administracions públiques, en qualsevol moment, per iniciativa
pròpia o a sol·licitud d’interessat, i previ dictamen favorable del Consell d’Estat o
òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma (Comissió Jurídica
Assessora), declarin d’ofici la nul.litat dels actes administratius que haguessin posat
fi a la via administrativa o que no haguessin estat recorreguts en termini, en els
supòsits previstos en l’article 62 del mateix cos legal.
Vist l’informe de la Intervenció General de 27 de juliol de 2011.
Vist que l’article 110.1 de la, Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, atribueix al Ple la declaració de nul.litat de ple dret i atès que resulta
oportú l’aplicació del tràmit d’urgència previst a l’article 50 de la llei 30/1 992, a la
vista de les raons d’interès públics que concorren, consistents en reduir el màxim
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possible el perjudici econòmic als perceptors que implica l’aplicació de les mesures
cautelars.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34.1.i) de la Llei 7/1 985, reguladora
de les bases de règim local, RESOLC
Primer.- ADOPTAR mesures cautelars en el sentit de no aplicar el decret de la
Presidència de la Diputació de 20 d’abril de 2004 —modificat per decret de 14 de
febrer de 2008-, tot suspenent temporalment la seva executivitat, però mantenint els
efectes dels reconeixements aprovats fins aquesta data, fins que no s’iniciï el
procediment de revisió d’ofici, i sense perjudici que, en l’acord d’incoació del referit
procediment es resolgui suspendre l’executivitat del citat decret de 2004 —modificat
pel decret de 2008 citat- tal i com expressament disposa l’article 104 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Segon.- ACORDAR elevar al proper Ple ordinari de la Corporació la incoació dels
procediments de revisió d’ofici dels decrets del President de la Diputació de dates
20 d’abril de 2004—modificat per decret de 14 de febrer de 2008- i el decret de 21
d’abril de 2008 esmentats a la part expositiva d’aquesta resolució.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a la Presidència, al President delegat de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, al Coordinador General, al Gerent, a la
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció de
Serveis de Recursos Humans.”
Precisament, en compliment de l’apartat segon de la part dispositiva del decret
anteriorment senyalat, s’elabora el present informe jurídic, amb la finalitat d’elevar al
proper Ple ordinari, a celebrar el 29 de setembre de 2011, la incoació del
procediment de revisió d’ofici, per entendre que els decrets de la presidència de
dates 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret de 14 de febrer de 2008,
poden incórrer en dues causes de nul.litat de ple dret com veurem a continuació:
IV. FONAMENTS JURÍDICS
1. Naturalesa jurídica de la revisió d’ofici i dels seus límits
Abans d’entrar en l’estudi concret de si el decret de la presidència de la Diputació
de Barcelona de 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret de data 14 de
febrer de 2008, pot ser objecte d’una revisió d’ofici per donar-se els requisits
legalment establerts en l’article 102 en relació amb l’article 62 de la L 30/92, de 26
de novembre, així com l’estudi del procediment i de l’òrgan competent per a
l’adopció de l’acord de la revisió d’ofici, és necessari “prèviament” donar unes
pinzellades al concepte de la revisió d’ofici i especialment, als límits
d’aquesta, establert en l’article 106 de la mateixa llei.
Tal i com expressament ha vingut senyalant la doctrina i la jurisprudència,
especialment l’Ilm. Sr. Tomàs Cobo Olvera, la revisió dels actes nuls regulats en
l’article 102 de la L 30/92, de 26 de novembre van ser substancialment
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modificats per la L 4/99, de 13 de gener, que va tenir en compte determinades
propostes formulades pel Consell d’Estat.
L’article 102 de la L 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la
L 4/99, de 13 gener, contempla:
o
o
o
o

La revisió d’ofici tant per als actes administratius com per a les disposicions de
caràcter general.
La possibilitat que l’òrgan competent acordi la inadmissibilitat a tràmit de les
sol·licituds dels interessats instant la instrucció del procediment de revisió.
La possibilitat d’establir al declarar nul un acte o disposició, les indemnitzacions
que procedeixin.
La manca de resolució del procediment dins dels terminis legalment establerts,
té efectes diferents segons s’hagi iniciat el procediment d’ofici o a instància de
part.

A l’hora d’entrar a conèixer la figura de la revisió d’ofici, és necessari tenir en
compte:
a) Que el procediment de revisió només pot procedir contra actes nuls de ple
dret, declarats amb aquesta naturalesa per una norma jurídica amb rang de
llei. Tenim que precisar que la revisió ha de ser realitzada d’una manera
restrictiva, tal i com va senyalar el Tribunal Suprem, en sentència del 20
de desembre de 2005.
b) Que iniciat el procediment és necessari sempre donar audiència a totes les
persones que estiguin afectades o tinguin interès en el procediment tal i com va
establir, entre d’altres, la sentència de data 11 d’abril de 1983. No obstant,
quan es tracti d’una pluralitat de persones, -com pot succeir en el present cas-,
en lloc de la notificació individual a cadascun dels afectats atorgant-les un
termini d’audiència es podrà procedir a la publicació del termini d’audiència i
vista mitjançant publicació en el BOPB i en tauler d’anuncis de la Diputació,
d’acord amb el que disposa l’article 59 de la L 30/92, de 26 de novembre.
c) L’Administració pública té l’obligació d’instruir i resoldre el procediment de

nul.litat, tant si s’inicia a instància de l’interessat com d’ofici, ja que l’acció de
nul.litat no és una petició graciable sinó una obligació per a l’Administració i
prova d’això és que l’article 102 de la L 30/92, en la seva redacció donada per
la L 4/99, utilitza el terme lingüístic “declararan” que suposa una obligació.
d) El termini per iniciar la revisió d’un acte nul no té límit de temps, ja que els actes nuls
no prescriuen mai, tot això sense perjudici dels límits a la revisió d’ofici regulat en
l’article 106 de la L 30/92, al que posteriorment farem referència.
e) La revisió d’ofici perquè pugui prosperar requereix el dictamen previ, preceptiu i
vinculant de la Comissió Jurídica Assessora, en el nostre cas i d’acord amb la seva
legislació específica.
f)

La resolució que posa fi al procediment de revisió d’ofici és susceptible de recurs
administratiu ja que la redacció de l’article 102.2 de la L 30/92, operada per la L 4/99,
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va deixar sense efecte el paràgraf que “contra els acords que resolen la revisió d’ofici
no és possible recurs en via administrativa”.
g) Respecte a les entitats locals la competència correspon al Ple, llevat que la legislació
específica estableixi altre òrgan o llevat els casos dels municipis de gran població
regulats en el Títol X de la L 7/85 de 2 d’abril. Així, per a la resta de municipis i per a les
Diputacions provincials, l’òrgan competent és el Ple ja que l’article 110 de la L 7/85,
de 2 d’abril, estableix la competència plenària en regular la declaració de nul.litat de
ple dret i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària. En tal sentit, la doctrina i
la jurisprudència han vingut establint que la competència per a la anul.lació d’ofici d’un
acte correspon a l’òrgan suprem de l’entitat local.
h) És possible que en declarar la nul.litat d’un acte puguin al mateix temps i en la mateixa
resolució reconèixer la indemnització als interessats.
i)

En el supòsit que l’Administració no resolgui el procediment en el termini, s’entén que
la resolució és contrària a la revisió, per aplicació del silenci administratiu negatiu, o es
declara la caducitat quan s’hagi iniciat d’ofici. El termini màxim per a resoldre serà
de tres mesos a comptar des de l’inici. Aquest termini és totalment insuficient, màxim
si es té en compte que és preceptiu i vinculant l’informe de la Comissió Jurídica
Assessora, per la qual cosa s’aconsella acordar la pròrroga del termini, o suspensió
el termini fins que es lliuri el dictamen de l’òrgan consultiu.

j)

Respecte al procediment el Tribunal Suprem, en sentència de data 12 de novembre
de 2001, en resoldre un recurs de cassació, ha declarat que la jurisprudència
tradicionalment ha distingit dues fases en els procediments de revisió d’ofici:
o

o

La primera, que fa referència l’obertura de l’expedient i en la que, desprès
dels tràmits pertinents, l’Administració determina “prima facie” si l’acte
objecte de revisió pateix o no dels vicis de nul.litat de ple dret que
determinen la seva revisió.
I la segona, que en el cas que la primera sigui afirmativa l’Administració ha de
sol·licitar el Dictamen previ, preceptiu i vinculant de la Comissió Jurídica
Assessora. Aquest criteri també es manté en la sentència del Tribunal Suprem
de 13 d’agost de 2004, dictada per la Sala especial de l’article 61 de la L
Orgànica del Poder Judicial de 7 de maig de 1992.

k) La possibilitat de procedir a suspendre l’executivitat de l’acte objecte del
procediment de revisió, una vegada iniciat aquest, i quan l’acte causi o pugui causar
perjudicis d’impossible o difícil reparació, d’acord amb l’article 104 de la L 30/92, de 26
de novembre, en la redacció donada per la L 4/99, de 13 de gener.
Per altra banda, és necessari posar de manifest que l’exercici de la potestat de
l’Administració de revisar els seus actes nuls de ple dret presenta un dilema ja que
l’Administració ha de decidir entre si declara la nul.litat de l’acte o manté aquest. Aquest
dilema provoca una tensió entre els principis constitucionals de legalitat i seguretat
jurídica, regulats en l’article 9.3 de la Carta Magna, ja que la seguretat jurídica exigeix
valorar si la revisió pot provocar un perjudici major que el seu manteniment. Per això,
l’article 106 de la L 30/92, de 26 de novembre, estableixi una sèrie de límits a la revisió.
L’article 106 de la L 30/92, de 26 de novembre, expressament senyala que: “les facultats de
revisió no podran ser exercitades quan per prescripcions d’accions, pel temps transcorregut
o per altres circumstàncies, el seu exercici resultarà contrari a l’equitat, a la bona fe, als dret
dels particulars o a les Lleis”.
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Aquest tema és mol important en el present cas, ja que d’acordar-se la revisió d’ofici del
decret de la presidència del 20 d’abril de 2004, parcialment modificat el 14 de febrer de
2008, i atès que aquest ha produït efectes jurídics, generant possibles drets a tercers,
podríem, en base a la ponderació entre els principis de seguretat i legalitat, aplicar la
doctrina mantinguda pel Tribunal Suprem en sentències del 24 d’abril i 16 de desembre de
1993, en les quals el Tribunal Suprem va optar pel principi de la seguretat jurídica i, per
tant, va acordar no estendre la nul.litat a les situacions jurídiques produïdes
anteriorment a la seva declaració, per considerar que això era contrari a l’equitat i a més
provocava un greu trastorn organitzatiu per a l’Administració i també perquè va considerar
que s’aplicaven els efectes de la nul.litat a determinades persones que no havien pogut
defendre’s.
Incidint en aquest tema, com diu Gómez Ferrer Morant, l’article 106 de la mateixa llei
estableix uns paràmetres que venen a limitar la potestat de revisió i de revocació que la llei
atribueix a l’Administració.
Respecte als límits de la facultat de revisió, el Tribunal Suprem ha tractat de compaginar els
principis de legalitat i de seguretat, senyalant que l’única manera de compatibilitzar
ambdós principis és arbitrant un sistema en el que es permeti l’exercici d’ambdós, i
per tant, que la revisió dels actes en supòsits concrets en els que la legalitat es vegi
greument afectada, solament s’apliqui a aquests supòsits concrets, limitant el temps
del termini per exercir l’acció i reservant els drets adquirits per tercers.

2. Estudi sobre la possibilitat de procedir a la revisió d’ofici del decret de la
presidència de 20 d’abril de 2004, parcialment modificat pel decret de data
14 de febrer de 2008, per incórrer en alguna de les causes de nul.litat de
ple dret.
Una vegada definida la figura de la revisió d’ofici, els seus límits i la necessitat de
ponderar els principis de seguretat i d’igualtat jurídica, en aquest apartat estudiaré si
en el cas concret del decret de la presidència de la Diputació de Barcelona del 20
d’abril de 2004 i parcialment modificat per decret de data 14 de febrer de 2008, es
donen els requisits per procedir a la revisió d’ofici, per incórrer en causes de
nul.litat de ple dret.
Per això serà necessari estudiar la regulació dels complements personals i
transitoris, que es deriven dels decrets de la presidència de la Diputació de
Barcelona objecte d’aquest informe. En tal sentit podem afirmar el següent:
El sistema retributiu dels funcionaris locals està subjecte al principi de reserva de
llei d’acord amb els preceptes següents: art. 93 de la L 7/1985;de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 298 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local en
Catalunya; 2.2.c, 75 a 79, 100 a 105 , disposició addicional tretzena i disposició
transitòria segona del Text Refós sobre funció pública en Catalunya, aprovat pel D
Legislatiu 1/1997; i 21 a 24 de l’Estatut bàsic de l’empleat pública aprovat per L
7/2007, de 12 d’abril.
Tenint en compte que l’estructura retributiva espanyola es troba subjecte a
reserva de llei que ha de ser la mateixa a totes les administracions públiques i
que per tant, no és susceptible de la creació d’altres conceptes retributius al
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marge dels previstos a la norma jurídica, és clar que l’establiment d’un CPA per
causes diferents de les previstes legalment aniria més enllà de les facultats de
disposició que en matèria retributiva tindrien atribuïdes les administracions
locals –bàsicament, assignació de nivells als llocs de treball i determinació i
aplicació dels complements específic, de productivitat i gratificacions
extraordinàries-.
3. Valoració jurídica
En aquest sentit, s’ha de recordar que els supòsits de CPA previstos legalment són
els següents:
La regulació del complement personal transitori absorbible es troba a la DT10 de la
L 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la Funció Pública
(LMRFP). Diu així:
“Los funcionarios que como consecuencia de la aplicación del régimen retributivo
establecido en la presente Ley experimenten una disminución en el total de sus
retribuciones anuales, con exclusión del actual concepto retributivo de dedicación
exclusiva y de aquellos otros que dependan exclusivamente de las características
de los puestos de trabajo o del nivel de rendimiento o de productividad de los
funcionarios, tendrán derecho a un complemento personal y transitorio por la
diferencia, que será absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los
criterios que establezcan las sucesivas leyes de presupuestos.”
L’entrada en vigor del 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(EBEP) no deroga la DT10 de la LMRFP.
Per tant, continua vigent la seva aplicabilitat davant del canvi de règim retributiu
derivat de l’EBEP en consonància amb el que estableix la DT1.1 d’aquest quan
diu:
“El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportar para el personal incluido en
su ámbito de aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y
otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los
mismos en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situación
administrativa en que se encuentren.”
És a dir, que el dit complement es preveu quan sigui conseqüència d’un canvi
de sistema retributiu operat per una norma amb rang de llei o per reglament
en desenvolupament d’aquesta.
Així, per exemple, succeí en el moment de l’aprovació del D Legislatiu català
1/1997, de 31 d’octubre (TU), que establí en la DT2 el que tot seguit s’indica.
“Si l'aplicació del sistema retributiu resultant de l'aprovació de la relació de llocs de
treball i dels complements de destinació i específics que en deriven comporta una
minva del total de les retribucions anuals, els funcionaris tindran dret a l'establiment
d'un complement personal i transitori fins a abastar la diferència, que serà
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absorbida progressivament per les retribucions complementàries provinents de
qualsevol futura millora retributiva que es pugui produir, llevat del complement de
productivitat.”
3.1. Garanties retributives per als casos de remoció i cessament previstos
legalment
Les garanties retributives per als casos de remoció i cessament previstes legalment
es troben contingudes a:
a) Legislació estatal
En relació amb la consolidació del grau personal: art.21 LMRFP.
En relació amb els supòsits de remoció.
-

RDL 364/1995. Art. 50 i 55.
L 7/2007. Art. 79.3 i 80.3.

b) Legislació de Catalunya
El següent nivell de garanties el trobem exclusivament desenvolupat en la refosa
autonòmica, TU 1/1997, concretament en els articles 75 a 82 de la mateixa, en els
quals es regula el règim retributiu derivat de la remoció del lloc de treball i el derivat
del desenvolupament de determinats llocs d’alt càrrec (Disposició Addicional 11a.,
ap. 2, TU 1/1997).
Les garanties abans assenyalades són les úniques que legalment poden aplicarse en els casos de remoció o cessament de funcionaris o funcionàries, no podentse aplicar altres garanties diferents a les establertes legalment, so pena d’incórrer
en una vulneració flagrant del principi de reserva de llei.
Per tant, d’acord amb l’assenyalat als apartats anteriors, mitjançant els decrets de la
presidència de 20 d’abril de 2004, modificat per decret de la presidència de l’Àrea
de Coordinació i Govern Local de 14 de febrer de 2008, s’està reconeixent als
funcionaris/àries d’aquesta Corporació, de manera expressa, un complement
personal i transitori contrari a l’ordenament jurídic, ja que no està previst
aquest en cap norma jurídica, vulnerant el principi de reserva de llei; per la qual
cosa incorreria en altre supòsit de nul.litat de ple dret prevista en l’article
62.1.f) de la L 30/92, de 26 de novembre, que considera nul de ple dret el
reconeixement de manera expressa de drets o facultats en contra de
l’ordenament jurídic.
La Comissió Jurídica Assessora en el seu dictamen 460/2009, de 22 de desembre,
en referència a la revisió d’ofici d’un acord adoptat per la Junta de Govern d’un
ajuntament de la província de Barcelona, va determinar que incorria en la causa de
nul.litat de ple dret de l’article 62.1.f) el fet d’haver reconegut a un funcionari un acte
contrari a l’ordenament jurídic, concretament un complement a la seva pensió, ja
que li mancaven els requisits essencials per a la seva adquisició, i que, en tot cas
no formava part de les retribucions reguladores.
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En el present cas també s’està reconeixent de manera expressa un dret a tots
els funcionaris/àries d’aquesta Corporació, que puguin ser cessat o remoguts ja
que se’ls hi reconeix un complement personal i transitori, malgrat que falten
els requisits essencials per a la seva adquisició; això és que el referit
complement estigués previst en norma jurídica.
4. Necessitat d’incoar, tramitar i resoldre el procediment de revisió d’ofici
establert en l’article 102 de la L 30/92, de 26 de novembre, parcialment
modificada per la L 4/99, de 13 de juny, per la qual s’aprova el règim jurídic de
les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
El decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 d’abril de 2004,
parcialment modificat per Decret de 14 de febrer de 2008, no només va més enllà
de les garanties retributives previstes en els preceptes esmentats del text
únic aprovat pel D Legislatiu RU 1/1197, de 31 d’octubre, sinó que a més van
ser adoptades per un òrgan manifestament incompetent, ja que la
competència en el cas de ser legal correspondria al Ple corporatiu.
En conclusió, atès que el dret a la percepció d’un complement personal
únicament pot anar lligat a un canvi de sistema retributiu o a una modificació
de la relació de llocs de treball derivat d’una alteració en l’estructura organitzativa,
el decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 20 d’abril de 2004,
parcialment modificat per decret de la presidència delegada de l’Àrea de
Coordinació i Govern Local de data 14 de febrer de 2008, en ultrapassar els límits
del sistema legal de garanties retributives en els casos de remoció i cessament, es
troba afectat a causa d’invalidesa (nul·litat de ple dret), ja que:
1. El decret de la presidència del 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per
decret del 14 de febrer de 2008, varen ser dictats, respectivament, per la
Presidència i pel President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern
Local; per tant, per òrgan manifestament incompetentment per raó de la
matèria, el que portaria a afirmar que patien d’un vici de nul.litat de ple dret
regulat en l’article 62.1.b) de la L 30/92, de 26 de novembre.
2. A més, ambdós decrets vulneren el principi de reserva de llei, ja que
estableixen unes garanties retributives pels casos de remoció o cessament
superiors a les legalment establertes, per la qual cosa podrien incórrer en la
causa de nul.litat de ple dret regulada en l’article 62.1.f) de la L 30/92, de 26
de novembre.
3. Fins i tot, podríem trobar-nos en pagaments realitzats indegudament.
En aquest sentit el Tribunal Superior de Justícia de Canarias de Santa Cruz de
Tenerife, Sala de lo Contenciós administratiu, sentència 24 de novembre de 2008,
en el recurs 174/2008, en un cas similar al present, en el que es va reconèixer
l’increment del complement de destí per cessament d’un alt càrrec de
l’Administració autonòmica, el Tribunal Superior va considerar que l’Administració
tenia el dret a la revisió d’ofici dels actes nuls, així com, que aquesta no havia
traspassat els límits fixats en l’article 106 de la L 30/92, de 16 de novembre, ja que
no havien prescrit les accions per obtenir els ingressos indeguts ni havia deixat
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transcórrer un excés de temps fins que es va iniciar el procediment legalment
establert per a la revisió d’actes nuls.
En estar afectat per causes d’invalidesa la revisió d’ofici del decret de 20 d’abril de
2004, parcialment modificat pel decret de 14 de febrer de 2008, hauria de procedirse d’acord amb els criteris següents:
1r.

En tant que la resolució que projecta els seus efectes de manera indefinida,
l’anul·lació ajustada a dret del D de 2004 ha de ser objecte de la tramitació
d’un expedient de revisió d’ofici, en aplicació de l’art. 102 de la L 30/1992, de
26 de novembre, i d’acord amb el procediment en ell establert.
2n. La revisió d’ofici procediria sobre la base que els esmentats decrets es troben
afectats per dos supòsits de nul.litat de ple dret:
a) Per haver estat dictat per un òrgan manifestament incompetent per raó de
la matèria, ja que l’òrgan competent per a la fixació de les quanties de les
retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris/àries, com seria el cas del
complement personal i transitori és el Ple de la Diputació, d’acord amb l’article
33.2 f) de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la
qual cosa incorreria en la causa de nul.litat de ple dret establerta en l’article
62.1. b) de la L 30/92, de 26 de novembre.
b) Per haver reconegut als funcionaris/àries, que fossin objecte de cessament
o remoció, mitjançant l’establiment d’un complement personal i transitori,
sense empara legal per la qual cosa s’incorreria en la causa de nul.litat de
ple dret establert en l’article 62.1 f) de la L 30/92, ja que com s’ha vingut
dient es reconeix un complement retributiu no previst legalment, i per tant,
vulnera el principi de reserva de llei, tota vegada que aquesta reserva de
llei està regulada en relació amb el sistema retributiu dels funcionaris locals en
els articles 93 de la L 7/1985, de 2 d’abril; 298 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; 2.2.c), 75 a 79, 100 a 105, disposició addicional tretzena i disposició
transitòria segona del Text refós sobre funció pública a Catalunya, aprovat pel D
Legislatiu 1/1997; i 21 a 24 del EBEP, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril.
Per això, és necessari adoptar el procediment de la revisió d’ofici, i a més, pel
fet que estem davant un acte declaratiu de dret que produeix efectes jurídics
davant tercers. En aquest sentit, podem fer referència, entre d’altres, a la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, núm. 807/2006, de data
22 de maig de 2006, en la que expressament va reconèixer, en un cas que té una
certa similitud amb la situació present, ja que es tracta d’un recurs interposat per
una funcionària contra una resolució en matèria de personal de l’any 2002 que
deixava sense efecte altre de l’any 2000, per la que se l’havia reconegut un trienni i
es va acordar directament la primera resolució, sense seguir el procediment de
revisió d’ofici. En aquest sentit, la sentència estableix: d’una banda, que la resolució
recorreguda amagava una autèntica anul·lació o revocació, portada a terme fóra de
les vies establertes en els preceptes aplicables de la L 30/92, de 26 de novembre; i
d’altra banda, que es tractava d’una anul·lació d’un acte administratiu declaratiu de
dret, per altre posterior de contingut contrari i que el mateix s’havia produït al marge
del procediment establert en els articles 102 i següents de la L 30/92, de 26 de
novembre, generant una clara indefensió a la recurrent; per la qual cosa, el Tribunal
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anul·la l’acte recorregut i obliga a l’Administració a restablir la situació jurídica
pertorbada, mantenint en vigor la resolució recorreguda que reconeixia el trienni a
l’actora i amb les efectes jurídics del moment de dictar-se la resolució recorreguda.
De tot això es deriva que en el present cas, donat que estem davant un acte
declaratiu de dret, es necessari procedir a la revisió d’ofici d’acord amb el
procediment establert en els apartats següents.
V.- PROCEDIMENT PER A LA INCOACIÓ, TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA
REVISIÓ D’OFICI EN EL PRESENT CAS
1.- Aprovació per part del Ple de la Corporació de la incoació de l’expedient de
revisió d’ofici, en base als fonaments jurídics continguts en el present informe i
previ dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i de Recursos
Interns.
2.- En la mateixa resolució podrà acordar-se la possibilitat d’adoptar mesures
cautelars, ja que l’execució de l’acord pot causar perjudicis d’impossible o difícil
reparació, com seria el fet de procedir a la retenció de part del sou dels
funcionaris/es que es vegin afectats/des pels esmentats decrets de la presidència
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que s’assenyala en l’article 104 de la L
30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la L 4/99, de 13 de
gener, sempre que es donin les circumstàncies de l’article 111.2 del mateix text
legal.
3.- En la mateixa resolució s’haurà de sol·licitar, mitjançant el procediment regulat
en la seva legislació específica, el dictamen previ, preceptiu i vinculant a la
Comissió Jurídica Assessora.
4.- També podrà acordar-se prorrogar el termini de resolució previst en l’article
106 de la L 30/92, de 26 de novembre, donat que es tracta d’un termini insuficient,
màxim si es té en compte que s’ha de sol·licitar per via del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el Dictamen a
la Comissió Jurídica Assessora, o bé, suspendre el procediment fins que es rebi
en aquesta Corporació el referit informe.
5.- Donar audiència a tots els interessats en l’expedient, en base a l’article 84 de
la L 30/92, de 26 de novembre, i d’acord amb la sentència del Tribunal Suprem de
data 11 d’abril de 1983 i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya 78/2002 i sempre abans de sol·licitar el
dictamen a aquest òrgan consultiu.
6.- L’adopció de l’acord procedint a la revisió d’ofici del decret de la presidència de
la Diputació de Barcelona de 2 d’abril de 2004, parcialment modificat per decret de
la presidència de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de data 14 de febrer de
2008, i els seus efectes jurídics i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora si aquest fos favorable, haurà de ser aprovat pel Ple de la Diputació.
7. Respecte al quòrum de votació per adoptar vàlidament l’acord, atès que no
s’exigeix en la legislació general ni especifica un quòrum qualificat, s’aplica la regla
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general de la majoria simple establerta en l’article 47.1 de la L 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i article 114.1 del D Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la L municipal i de règim local de
Catalunya.”
Atès que l’article 102.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú faculta a les
administracions públiques per a declarar d’ofici la nul·litat dels actes administratius que
hagin posat fi a la via administrativa, o que no hagin estat recorreguts en termini, en
els supòsits previstos en l’article 62.1 del mateix text legal i previ dictamen favorable
del Consell d’Estat o l’òrgan consultiu respectiu de la Comunitat Autònoma, en el
aquest cas, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’article 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, preveu la possibilitat que,
una vegada iniciat el procediment de revisió d’ofici, l’òrgan competent per a resoldre’l
pugui suspendre l’execució de l’acte quan aquest pogués causar perjudicis de difícil o
impossible reparació.
Atès que l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix que el Ple és l’òrgan competent per a la declaració de nul·litat de ple
dret i la revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària, aplicant-se
analògicament a la resta dels expedients de revisió d’ofici als ajuntaments de règim
comú i a les Diputacions Provincials, llevat que per legislació específica s’estableixi la
competència d’altre òrgan corporatiu, tal i com ha vingut senyalant la doctrina i la
jurisprudència, entre d’altres les sentències del Tribunal de Justícia de Catalunya de
23 de maig de 2008 i del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia del 29 de febrer de
2000.
Atès que l’article 102.5 de la Llei 30/1992 declara la caducitat dels procediments
iniciats d’ofici si transcorregut tres mesos des del seu començament no s’hagués dictat
la seva resolució.
Atès que, per als supòsits de dictàmens preceptius de la Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat, l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la llei reguladora
possibilita a l’òrgan que tramita l’expedient que suspengui el termini de resolució fins
que aquella emeti el dictamen corresponent. En el mateix sentit, es pronuncia l’article
83.3 Llei 30/1992.
Per tot això, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, i en ús de les meves atribucions i de les facultats que em
van ser delegades per Acord plenari núm. 115/11, de data 26 de juliol de 2011,
proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- INCOAR EXPEDIENT ADMINISTRATIU per a la revisió d’ofici del Decret
de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 d’abril de 2004, parcialment
modificat per Decret de data 14 de febrer de 2008, per entendre que incorre en dues
causes de nul.litat de ple dret previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
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règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
l’article 62.1.b), per haver estat adoptat per òrgan manifestament incompetent i en
l’article 62.1.f), per reconèixer als funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona que
siguin objecte d’una remoció o cessament, un complement personal o transitori sense
reunir els requisits legalment establerts, ja que no està previst en cap norma jurídica,
vulnerant el principi de reserva de llei material.
SEGON.- DONAR AUDIÈNCIA I VISTA de l’expedient, en un termini de 10 dies hàbils,
a partir de la publicació d’aquest en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona, atès que pot
afectar a una pluralitat de persones, amb la finalitat que puguin fer les al.legacions que
estimin pertinents en defensa dels seus drets i presentar els documents que considerin
convenients.
TERCER.- SOL·LICITAR a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el procediment legalment establert en la seva llei reguladora,
que, una vegada finalitzat el termini de vista i audiència al que fa referència l’apartat
segon del present acord, emeti un informe previ, preceptiu i vinculant al que fa
referència l’article 102 de la L 30/1992, de 26 de novembre.
QUART.- PRORROGAR LES MESURES CAUTELARS aprovades en el Decret de la
Presidència de 27 de juliol de 2011, en el sentit de suspendre l’executivitat dels actes
administratius objecte d’aquesta revisió d’ofici fins que es resolgui l’expedient
administratiu de revisió d’ofici, amb la finalitat d’evitar perjudicis d’impossible o difícil
reparació a l’interès d’aquesta Corporació, tot això de conformitat amb el que disposa
l’article 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
CINQUÈ.- SUSPENDRE EL TERMINI PER RESOLDRE LA REVISIÓ D’OFICI del
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 d’abril de 2004,
parcialment modificat per Decret de data 14 de febrer de 2008, fins que la Comissió
Jurídica de la Generalitat de Catalunya emeti el corresponent dictamen preceptiu, de
conformitat amb l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la seva llei reguladora i
l’article 83.3 de la Llei 30/1992.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Comissió Jurídica Assessora, als
efectes previstos en l’apartat tercer d’aquest acord.”
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics del grup de Convergència i Unió, del Partit
Popular, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i el
vot contrari dels diputats assistents del grup dels Socialistes de Catalunya, sent el
resultat definitiu de 31 vots a favor i 18 vots contraris.
Subdirecció d’Edificació
11.- Dictamen de data 7 de setembre de 2011 que proposa l’aprovació d’una
addenda al conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el
Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de canvi de titularitat dels centres
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educatius “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis” de
la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, per a la seva integració a
la xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de transferència de funcions al
Consorci d’Educació, amb un cost de tres-cents vuitanta-cinc mil (385.000 €).
“ANTECEDENTS I EMPARAMENT JURÍDIC
1. El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar per unanimitat, en la seva sessió
ordinària del dia 25 de novembre de 2010, el dictamen que proposava aprovar la
minuta del conveni específic de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de canvi de la titularitat dels
centres educatius “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis” de
la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, per a la seva integració a la
xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de transferència de funcions al Consorci
d’Educació de Barcelona, per tal de desplegar i concretar els compromisos contrets a
l’efecte en el protocol general subscrit entre les dues primeres entitats el 8 d’octubre
de 2010 (AP núm. 323/2010, i conveni núm. 22/2011, respectivament).
2. El conveni de referència fou formalitzat per les parts en data de 12 de gener de
2011.
3. El pacte Vint-i-tresè del conveni de referència estableix que els pactes d’aquest
podran desplegar-se mitjançant la celebració de convenis específics a formalitzar entre
la Diputació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona en tots aquells
aspectes que es consideri adient regular d’acord amb les propostes que efectuï
prèviament a l’efecte la Comissió de Seguiment del conveni, prevista al Pacte Vint-iunè i que es va constituir formalment en sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2011.
4. La Comissió de seguiment del conveni, en la segona reunió celebrada el dia 19 de
maig de 2011, va acordar, entre altres determinacions, elevar als respectius òrgans de
govern la corresponent proposta d’acte administratiu per fer efectiu el desplegament
dels compromisos d’execució d’obres mitjançant la modificació de les obligacions de
finançament, en el sentit que les obres de l’edifici 21 (Pacte Onzè.1.b) les financiï la
Diputació de Barcelona i les de la coberta de l’edifici 17 (Pacte Dotzè), el Consorci
d’Educació de Barcelona.
Aquesta proposta de la Comissió de Seguiment es motiva, d’acord amb l’acta
d’aquesta sessió, en la necessitat de possibilitar el compliment dels compromisos
acordats en el conveni en el sentit de poder finalitzar les obres necessàries
d’adequació de la planta segona de l’edifici 21 per a dependències de l’Escola del
Treball durant el curs escolar 2011-12 ensems que la Diputació de Barcelona pugui
recuperar l’edifici 15; partint dels compromisos assumits respectivament en el conveni
(d’una banda i per part del Consorci, deixar expedit l’edifici 15 i realitzar les obres
d’adequació funcional de la planta segona de l’edifici 21, necessàries per al curs
actual, i, de l’altra i per part de la Diputació, realitzar les obres de la coberta de l’edifici
17, actuació, aquesta última, que no és crítica en el temps com sí ho és per contra
l’anterior), la proposta en relació amb les obres respectives a realitzar es contrau a una
permuta, per raons operatives, de les obligacions respectives inicialment contretes,
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segons la qual, quant a les obres de la coberta de l’edifici 17 previstes al Pacte Dotzè
del conveni, les assumiria el Consorci d’Educació de Barcelona per tal d’executar-les
directament quan escaigui, assumint-ne el finançament el propi Consorci, i, quant a les
obres d’adequació de la planta segona de l’edifici 21 previstes al Pacte Onzè.1.b), les
executaria el Consorci amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
5. En aquest sentit, les modificacions serien les següents:
a) Afegir la lletra e) a l’apartat 1 del Pacte Onzè del conveni amb el redactat següent:
«La Diputació de Barcelona aportarà al Consorci d’Educació de Barcelona
l’import màxim de 385.000 euros en concepte de finançament de les obres
d’adequació funcional de la planta segona de l’edifici 21, destinada a
dependències de l’Escola del Treball. Aquesta aportació es farà efectiva un cop
el Consorci d’Educació de Barcelona presenti la justificació de la relació de les
factures corresponents a l’obra esmentada.»
b) Modificar el Pacte Dotzè del conveni, en el sentit següent:
On diu:
«Atès que és necessari procedir a la reparació d’una part de la coberta de
l’Edifici 17 del Recinte de l’Escola Industrial, d’acord amb el detall que consta
en el plànol que s’adjunta com Annex IV d’aquest Conveni, la Diputació de
Barcelona es compromet a executar aquesta obra pel seu compte i a càrrec
exclusiu, d’acord amb el projecte que serà redactat i tramitat per aquesta
Corporació, prèvia conformitat del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta
reparació s’efectuarà en el moment que acordin ambdues parts per tal de no
interferir en la normalitat de l’activitat docent.»
passaria a dir:
«Atès que és necessari procedir a la reparació d’una part de la coberta de
l’Edifici 17 del Recinte de l’Escola Industrial, d’acord amb el detall que consta
en el plànol que s’adjunta com Annex IV d’aquest Conveni, el Consorci
d’Educació de Barcelona es compromet a executar aquesta obra pel seu
compte i càrrec exclusiu, d’acord amb el projecte que serà redactat i tramitat
per aquesta entitat, prèvia conformitat de la Diputació de Barcelona.»
6. El conveni, la modificació puntual del qual es proposa en els aspectes assenyalats,
fou aprovat pel plenari de la Diputació de Barcelona en la sessió referenciada a
l’antecedent núm. 1 mitjançant el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres atès que aquest quòrum és requerit per a l’adopció d’acords pels quals
es transfereixin funcions o activitats a altres Administracions públiques (articles 33.2.ñ)
en relació amb el 47.2, lletra h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim
Local, concordant amb els articles 114.3.e) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28.04) i 309.2 del ROAS/1995). En aquest
sentit i d’acord amb el principi de Dret Administratiu de “contrarius actus”, la
modificació del conveni de referència s’ha d’aprovar amb les mateixes formalitats que
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el conveni inicial i per tant, amb el requeriment del quòrum qualificat que resulta de
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR una addenda al conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de canvi de la
titularitat dels centres educatius “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i “Escola
d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, per a la seva
integració a la xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de transferència de funcions
al Consorci d’Educació de Barcelona, formalitzat en data de 12 de gener de 2011,
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA,
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, DE CANVI DE LA TITULARITAT DELS
CENTRES EDUCATIUS “CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS CAN BATLLÓ” I
“ESCOLA D’ARTS I OFICIS” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ A LA XARXA
MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA, I DE TRANSFERÈNCIA DE
FUNCIONS AL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA, FORMALITZAT EN
DATA DE 12 DE GENER DE 2011.
D’una part, la Diputació de Barcelona, ...
De l’altra, el Consorci d’Educació de Barcelona,...
De l’altra, l’Ajuntament de Barcelona ...
De l’altra, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ...
MANIFESTEN:
1. Que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar per unanimitat, en la seva
sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2010, el dictamen que proposava
aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració a subscriure entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de canvi de
la titularitat dels centres educatius “Centre de Formació d’Adults Can Batlló” i
“Escola d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona,
per a la seva integració a la xarxa municipal de la ciutat de Barcelona, i de
transferència de funcions al Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de desplegar
i concretar els compromisos contrets a l’efecte en el protocol general subscrit entre
les dues primeres entitats el 8 d’octubre de 2010.
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2. Que el conveni de referència fou formalitzat per les parts en data de 12 de
gener de 2011 i la seva Comissió de Seguiment es va constituir formalment en
sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2011.
3. Que a la segona sessió de la Comissió de seguiment del conveni, celebrada el
dia 19 de maig de 2011, els seus membres van acordar, entre altres
determinacions, elevar als òrgans de govern corresponents la proposta d’acte
administratiu i l’instrument més adient per facilitar el desplegament dels respectius
compromisos d’execució d’obres mitjançant el bescanvi de les obligacions de
finançament de les obres de la segona planta de l’edifici 21 (Pacte Onzè.1.b) per les
de les de la coberta de l’edifici 17 (Pacte Dotzè), que són d’un import valorat com a
equivalent per part dels serveis tècnics d’ambdues institucions.
Aquesta proposta de la Comissió de Seguiment es motiva, d’acord amb l’acta
d’aquesta sessió, en la necessitat de possibilitar el compliment dels compromisos
acordats en el conveni en el sentit de poder finalitzar les obres necessàries
d’adequació de la planta segona de l’edifici 21 per a dependències de l’Escola del
Treball durant el curs escolar actual ensems que la Diputació de Barcelona pugui
recuperar l’edifici 15.
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena
capacitat per a aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels
següents
PACTES:
Primer.- Modificació del Pacte Onzè del conveni.
Afegir la lletra e) de l’apartat 1 del Pacte Onzè, relatiu a les obligacions sobre el
conjunt immoble cedit que hi foren assumides pel Consorci d’Educació de
Barcelona, amb el redactat següent:
«e) La Diputació de Barcelona aportarà al Consorci d’Educació de Barcelona
l’import màxim de 385.000 euros en concepte de finançament de les obres
d’adequació funcional de la planta segona de l’edifici 21, destinada a dependències
de l’Escola del Treball. Aquesta aportació es farà efectiva un cop el Consorci
d’Educació de Barcelona presenti la justificació de la relació de les factures
corresponents a l’obra esmentada.»
Segon.- Modificació del Pacte Dotzè del conveni.
Se substitueix el text del Pacte Dotzè pel següent:
“Atès que és necessari procedir a la reparació d’una part de la coberta de l’Edifici 17
del Recinte de l’Escola Industrial, d’acord amb el detall que consta en el plànol que
s’adjunta com Annex IV d’aquest Conveni, el Consorci d’Educació de Barcelona es
compromet a executar aquesta obra pel seu compte i càrrec exclusiu, d’acord amb
el projecte que serà redactat i tramitat per aquesta entitat, prèvia conformitat de la
Diputació de Barcelona.”
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Tercer.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda.
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració
original que no hagin estat modificats en els pactes anteriors de la present addenda
es mantenen en vigor tal i com foren expressats en aquell.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda
per duplicat en els llocs i dates indicats a continuació.”
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres-cents vuitanta-cinc mil
EUROS (385.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/24220/933B0/76700 del
pressupost de l’exercici de 2011 per tal de fer front al compliment de les obligacions
que es deriven dels compromisos adquirits mitjançant l’addenda que s’aprova, tot
condicionant-la a l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària corresponent.
Tercer.- NOTIFICAR els precedents acords al Consorci d’Educació de Barcelona, a
l’Ajuntament de Barcelona, i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Tresoreria
12.- Donar compte al Ple del dictamen de data 6 de setembre de 2011 de la
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns pel qual es dona
compte del grau de compliment dels terminis de pagament del període comprés
entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011.
“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques.
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament,
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011.
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Vist l’informe de la Tresoreria de data 6 de setembre de 2011, que es reprodueix tot
seguit:
“D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les
obligacions de l’entitat local.
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de
Barcelona, a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, a el Patronat
d’Apostes, a la Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local.
Aquest primer informe, a partir de l’aprovació de la Llei, s’ha elaborat referit al
període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011.
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms.
A efectes de la confecció de l’informe s’han tingut en compte totes les factures
registrades en el període esmentat, sense distingir entre les que feien referència a
contractes signats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei o amb posterioritat.
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions
registrades en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6
dels pressupostos de les entitats esmentades.
S’han agafat totes les factures registrades en el període comprés entre l’1 de gener
de 2011 i el 30 de juny de 2011 i s’han seleccionat les corresponents als capítols
esmentats; per totes aquestes s’ha calculat el termini de pagament, per diferència
entre la data de registre de les factures i la data de pagament de les mateixes, per
les factures pagades en el període d’1 d’abril a 30 de juny.
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de
pagament a complir el de 50 dies.
b) Xarxa Audiovisual Local.
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010.
Terminis de pagament.
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona

Import

Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini

%

38.609.944,35 100,00%
37.516.057,15 97,17%
1.093.887,20
2,83%
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Nombre

%

8.914 100,00%
8.721 97,83%
193
2,17%
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Diputació de Barcelona
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

Import

%
0

Nombre

%

0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període
comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011 ha estat de 31 dies.
Organisme de Gestió Tributària
Import

Organisme de Gestió Tributària
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

%

3.702.075,72 100,00%
2.579.094,46 69,67%
1.122.151,90 30,33%

Nombre

%

781 100,00%
716 91,68%
65
8,32%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període
comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011 ha estat de 60 dies.
Institut del Teatre
Import

Institut del Teatre
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

%

1.047.043,35 100,00%
1.046.960,94 99,99%
82,41
0,01%
0

Nombre

%

525 100,00%
524 99,81%
1
0,19%
0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període
comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011 ha estat de 16 dies.
Patronat d’Apostes
Patronat d'Apostes

Import

Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

%

169.406,38 100,00%
168.061,26 99,21%
1.345,12
0,79%
0

Nombre

%

102 100,00%
99 97,06%
3
2,94
0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període
comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011 ha estat de 20 dies.
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Fundació Pública Casa Caritat
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit.
Xarxa Audiovisual Local.

Xarxa Audiovisual Local

Import

Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

%

2.060.200,08 100,00%
2.060.200,08 100,00%
0
0
0

Nombre

%

429 100,00%
429 100,00%
0
0
0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període
comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011 ha estat de 34 dies.
Diputació de Barcelona (dades agregades)
Total Agregat

Import

%

Factures pagades
45.587.840,52 100,00%
Factures pagades dins de termini
43.370.373,89 97,17%
Factures pagades fora de termini
2.217.466,63
2,83%
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

Nombre

%

10.751 100,00%
10.489 97,83%
262
2,17%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període
comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011 ha estat de 33 dies.
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT
(art. 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol decret de la Presidència de data 3 de
març de 2011)
Període: 2T 2011
Relació de factures o documents anàlegs respecte dels quals hagin transcorregut
més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda:
No hi ha cap factura de la Diputació de Barcelona ni de cap dels seus Organismes
Autònoms ni de la seva Entitat Pública Empresarial rebuda bans del dia 01/04/2011,
que a 30/06/2011 hagin quedat pendents de tramitar.”
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
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ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública
empresarial, dins del període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2011, d’acord
amb el previst en la Llei 15/2010.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt
anterior.
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica
corporativa de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en restà assabentat.
Organismo de Gestió Tributària
13.- Dictamen de data 12 de setembre de 2011 que proposa l’aprovació inicial de
la modificació de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona.
“La normativa específica de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) es composa
d’Estatuts, Reglament Orgànic i Funcional i Ordenança General de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, essent necessari que les esmentades normes,
pel seu caràcter, estiguin actualitzades i adaptades a la legislació de general aplicació.
Segons es justifica a l’informe de la Direcció de Gestió Tributària, en el moment
present convé modificar l’Ordenança General, per tal que el nou text tingui efectivitat
des de l’1 de gener de 2012, coincidint amb l’inici de vigència de les ordenances
generals municipals, quina modificació s’ha proposat als ajuntaments que han delegat
les seves competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona.
A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració
moderna, que realitza múltiples funcions, sovintment justifiquen diverses adaptacions,
les freqüents modificacions legislatives i reglamentàries fan necessària una contínua
adequació de l’Ordenança General perquè només quan les ordenances estan
actualitzades i adaptades al treball diari, poden complir la doble funció de servir com a
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
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En el camp de l’impuls de l’Administració electrònica, són diverses les normes que ens
obliguen a realitzar actuacions i reglamentar la comunicació de les mateixes als
ciutadans.
Així, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics reconeix tot un seguit de drets als ciutadans perquè triïn el mode de relacionarse amb l’Administració i conèixer totes les dades que els afectin; posteriorment,
diverses normes reglamentàries han desenvolupat les prescripcions de la Llei 11/2007.
També altres lleis incideixen de forma directa en la regulació de diferents aspectes de
tramitació electrònica que convé reflectir en l’ordenança general; esmentarem les
següents:
- La Llei 18/2009, de 23 de novembre, que modifica el text articulat de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
- La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
Les Lleis 26/2010 i 29/2010 volen facilitar la creació de diversos canals de relació tant
entre les administracions públiques com amb els ciutadans i constitueixen un marc
adequat per impulsar l’aplicació en l’àmbit dels ens locals catalans de la Llei de l’Estat
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
Per últim, la Llei d’Economia 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, estableix
que, en el termini de sis mesos, les entitats locals hauran d’aprovar els programes i
calendaris de treball per possibilitar que els ciutadans puguin exercitar els drets que
els reconeix l’article 6 de la Llei 11/2007. Per al compliment del mandat legal, que
inclou la referència als programes extensius a varis Municipis, la Diputació té un paper
fonamental.
En la vessant de la realització de funcions de gestió tributària i recaptació executiva, es
preveu dur a terme noves actuacions a l’empara de la col·laboració interadministrativa, prevista en la LLei General Tributària, que cal regular en l’ordenança
general. Es refereixen principalment a la col·laboració per a la millora de les bases de
dades cadastrals i al conveni subscrit entre l’AEAT i la FEMP, al que s’adhereix
l’ORGT, per tal de poder sol·licitar la col·laboració de l’AEAT en aquells expedients
d’execució forçosa que no hagin pogut concloure amb la realització del crèdit, per no
posseir el deutor béns embargables dins el territori de la província de Barcelona.
En la proposta de modificació de l’ordenança general que es formula es regulen noves
funcionalitats informàtiques i noves vies d’actuació, implementades i a realitzar amb
posterioritat a la data d’aprovació de l’Ordenança vigent, que fou aprovada
provisionalment pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 25 de novembre de 2010
i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP de data 22 de febrer de 2011.
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Vist l’informe detallat de la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT i considerant que
les modificacions proposades estan suficientment justificades i que la seva
incorporació a l’Ordenança general coadjuvarà a la millor regulació de les funcions de
gestió, recaptació i d’inspecció que l’ORGT du a terme per exercir les funcions
delegades pels ajuntaments de la província a favor de la Diputació de
Barcelona,atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència
proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, prèvia aprovació per la Junta de Govern
de l’ORGT i l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos
Interns, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona. El text integrat de l’esmentada
Ordenança General consta en document annex.
Segon.- SOTMETRE el present expedient als tràmits d’informació pública i audiència
dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
14.- Dictamen de data 12 de setembre de 2011 que proposa l’aprovació de
l’adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a la recaptació en via
executiva de determinats recursos de dret públic per part de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
“En el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les relacions entre les
Administracions Públiques i conforme al principi establert a l’article 4.1.d) de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, els representants de l’Agencia Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP), han subscrit en data 28 d’abril de 2011 un conveni de
col·laboració per a la recaptació executiva dels recursos de dret públic de les
Corporacions Locals, que ha estat publicat al BOE de 19 de maig de 2011.
El text del conveni esmentat s’emmarca en el conjunt de protocols de col·laboració
que, des de la signatura de l’Acord Marc en 15 d’abril de 2003, la FEMP ha impulsat
com a mesura per millorar la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) està adherit al
conveni d’intercanvi d’informació i col·laboració en la gestió recaptatòria, signat entre
els representants de la FEMP i la AEAT, aconseguint bons resultats per a la millora de
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l’eficiència en la gestió dels ingressos de dret
ajuntaments a favor de la Diputació de Barcelona.

públic municipals, delegada pels

El valor afegit que el conveni subscrit en 28/4/2011 aporta resideix en la possibilitat
d’ordenar l’execució de béns, situats en qualsevol punt d’altres Comunitats
Autònomes, quan pertanyin a deutors dels ajuntaments que han delegat les seves
facultats tributàries en la Diputació i l’ORGT, amb els seus mitjans i dins el seu àmbit
territorial, no ha pogut recaptar el deute.
La limitació d’actuacions executives que l’ORGT pot dur a terme deriva de l’article 8.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les actuacions en matèria d’inspecció o
recaptació executiva que hagin d’efectuar-se fora del territori de l’entitat local seran
practicades pels òrgans competents de la corresponent comunitat autònoma quan
hagin de realitzar-se dins l’àmbit territorial d’aquesta i pels òrgans competents de
l’Estat en altre cas.
Vist l’informe de la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT, on es considera
convenient la subscripció del conveni per a la recaptació executiva de determinats
ingressos, quan els deutors manquin de béns embargables a l’àmbit de la província de
Barcelona.
Atès que l’article 5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix
en el seu apartat cinquè que podran establir-se fórmules de col·laboració per a
l’aplicació dels tributs entre les entitats locals, així com entre aquestes i l’Estat.
Atès que l’article 8 del Reglament General de Recaptació, aprovat per RD 939/2005,
de 29 de juliol, preveu que la recaptació de la Hisenda pública de les entitats locals i
dels seus organismes autònoms es podrà portar per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, quan així s’acordi mitjançant la subscripció d’un conveni de recaptació.
Vist que la clàusula tercera del Conveni preveu que la sol·licitud d’adhesió, segons
model annex al conveni es comunicarà al Departament de Recaptació de l’AEAT, per
conducte de la FEMP, i al titular de la Delegació de l’Agència Tributària de l’àmbit de
l’Entitat Local.
Per quan antecedeix, i considerant que la subscripció del conveni pot millorar la
recaptació executiva de determinats ingressos municipals, quan el deutor manqui de
béns embargables dins la província de Barcelona, es considera procedent proposar al
Ple de la Diputació de Barcelona, previ acord d’aprovació pel Consell Directiu de
l’ORGT i l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos
Interns, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’acord d’adhesió íntegra al conveni subscrit entre l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a la
recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de les Corporacions Locals per
part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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El conveni al que la Diputació de Barcelona s’adhereix, és el que ha estat publicat al
BOE nº 119 en data 19 de maig de 2011, el text del qual s’adjunta com a document
annex a aquest dictamen,
Segon.- Notificar l’acord anterior a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Tercer.- Facultar el President de la Diputació de Barcelona per a la signatura dels
documents que resultin necessaris per la formalització de la present adhesió.
Quart.- Notificar als ajuntaments que han delegat competències de recaptació
executiva en la Diputació de Barcelona els acords anteriors, i comunicar que l’ORGT
sol·licitarà la col·laboració de l’AEAT quan hagi realitzat totes les actuacions de
recaptació executiva raonables dins el territori de la província de Barcelona i conegui,
o estimi, que el deutor posseeix béns fora de l’àmbit competencial de l’ORGT. El cost
dels serveis sol·licitats a l’AEAT serà assumit per l’ORGT.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 12 de setembre de 2011 que proposa l’aprovació d’un nou
conveni de col·laboració cadastral, a subscriure entre la Direcció General del
Cadastre i la Diputació de Barcelona.
“L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) realitza les
funcions de gestió tributària de l’Impost sobre Béns Immobles en 277 Municipis de la
província de Barcelona, els quals han delegat les seves competències en la Diputació
de Barcelona, a l’empara de l’article 7 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per tal
d’assolir la major eficiència possible, l’ORGT en data 30-4-1993 subscrigué un conveni
de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, que fou substituït per altre
conveni formalitzat en data 13 de gener de 2005.
El Real Decret 417/2006, de 7 d’abril, que desenvolupa el Text Refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, amplià
notablement les vies de col·laboració entre les entitats locals i la Direcció General del
Cadastre. A l’empara d’aquest Reglament, la Diputació de Barcelona aprovà en sessió
de 13 de desembre de 2007 la formalització d’un conveni que comportava la delegació
de funcions, per part de la Direcció General del Cadastre a favor de la Diputació de
Barcelona per tramitar expedients d’alteracions d’ordre físic i econòmic i també per a la
tramitació d’expedients de subsanació de discrepàncies, sempre que afectessin
immobles ubicats en Municipis que han delegat les seves competències de gestió de
l’Impost sobre béns immobles en la Diputació.
L’execució del conveni, avui vigent, ha estat profitosa per als ajuntaments, però en les
circumstàncies actuals es considera més convenient que la prestació de la
col·laboració per part de l’ORGT es desenvolupi sota un règim d’encomana de gestió.
Vist l’informe de la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT, on es valora de forma
favorable la subscripció del nou conveni que proposa la Direcció General del Cadastre,
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el desenvolupament del qual ha de simplificar les funcions a càrrec dels serveis de
l’ORGT, sense comprometre l’eficiència en la gestió de l’Impost sobre béns immobles.
Atès que l’exercici de les facultats encomanades i l’objecte del conveni s’incardina dins
l’assistència tècnica que la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta
presidència sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona, previ acord
d’aprovació pel Consell Directiu de l’ORGT i l’informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el nou conveni entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos (Direcció General del Cadastre) i la Diputació de Barcelona, de
col·laboració en matèria de gestió cadastral, amb la finalitat de millorar l’eficiència en la
gestió de l’Impost sobre Béns Immobles que du a terme l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, en els Municipis que han delegat les seves
competències en la Diputació de Barcelona.
El text del conveni és el que es transcriu a continuació:
“PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
HACIENDA Y PRESUPUESTOS (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA, DE COLABORACIÓN EN MATERIA
DE GESTIÓN CATASTRAL

En Madrid y Barcelona, a....... de.............. del año dos mil ……...
De una parte:
D. Ángel Manuel Álvarez Capón
Director General del Catastro, en virtud del Real Decreto 931/2008, de 30 de mayo
(BOE nº 132, de 31 de mayo), en ejercicio de las competencias que tiene delegadas
por Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 13 de
mayo de 2008 (BOE nº 118, de 15 de mayo).
De otra parte:
D. Salvador Esteve Figueras
Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
EXPONEN
PRIMERO. El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 4 que la
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formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información
catastral es de competencia exclusiva del Estado y que dichas funciones se ejercerán
por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas
fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones,
Entidades y Corporaciones Públicas.
Por su parte, el Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda establece que la
Dirección General del Catastro ejercerá las funciones relativas a la formación,
mantenimiento, valoración y demás actuaciones inherentes al Catastro Inmobiliario.
SEGUNDO. El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, regula, entre otras cuestiones, la colaboración en
la gestión del Catastro entre la Administración del Estado y otras Administraciones,
Entidades y Corporaciones públicas, fijando el marco al que deben sujetarse los
convenios que, sobre esta materia, se suscriban, así como el régimen jurídico
específico de los mismos.
TERCERO. La Diputación Provincial de Barcelona, en fecha 13 de mayo de 2011,
solicitó a través de la Gerencia Regional del Catastro de Cataluña, a la Dirección
General del Catastro, la formalización del presente Convenio de colaboración en
sustitución del actualmente vigente, firmado entre las administraciones intervinientes
el 10 de enero de 2008, que quedará sin efecto a partir del día en que se firme el
presente Convenio.
CUARTO. El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona AM y de
Barcelona-provincia, en sesiones celebradas el 5 de abril de 2011 y el 30 de marzo
de 2011, respectivamente, informó favorablemente la suscripción del presente
Convenio, en virtud de lo establecido en el artículo 63.2 del Real Decreto 417/2006.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del
presente Convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Dirección General del Catastro, a
través de la Gerencia Regional del Catastro de Cataluña (en adelante Gerencia), y la
Diputación Provincial de Barcelona, a través del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria
(en adelante Diputación) para el ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo contenido
y régimen jurídico figuran especificados en las cláusulas siguientes, sin perjuicio de la
titularidad de las competencias que, en la materia objeto del Convenio, corresponden a la
Dirección General del Catastro.

SEGUNDA. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE
ORDEN FÍSICO Y ECONÓMICO.
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1. En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen a la Diputación Provincial
de Barcelona las funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de
orden físico y económico, relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se
formalicen en los Modelos 902 N, 903 N y 904 N aprobados por Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 19 de octubre de 2006 (BOE nº 273,
de 15 de noviembre). Asimismo, asumirá la tramitación de los cambios de titularidad
asociados a estas alteraciones que se presenten mediante la correspondiente
declaración.
2.

Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Recepción y registro de la documentación y asistencia al contribuyente en la
cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales objeto del
presente Convenio.
b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos físicos,
jurídicos o económicos de los bienes inmuebles declarados, con realización, en su
caso, de los oportunos trabajos de campo.
c) Formalización de los requerimientos a que hubiere lugar para el cumplimiento de
las funciones asumidas en el presente Convenio. La Diputación informará a la
Gerencia en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su caso, la
mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime oportunas.
d)

En materia de colaboración en el mantenimiento catastral:

-Grabación de las modificaciones de los datos físicos, jurídicos y económicos en la
base de datos catastral.
La Diputación realizará la grabación de toda la información relativa a los expedientes de
alteraciones de orden físico y económico tramitados, a los efectos de su incorporación a la
base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá acceso telemático a los sistemas
informáticos de la Dirección General del Catastro, que dispondrá de las siguientes
funcionalidades: registro de expedientes, grabación de los datos físicos, jurídicos y
económicos derivados de los expedientes, validación de la información, valoración provisional
de los inmuebles para que la Gerencia pueda efectuar la valoración definitiva de los mismos,
tanto en el caso de nuevas incorporaciones (altas) como de modificaciones en los ya
existentes (reformas, segregaciones, divisiones, agrupaciones y agregaciones) y seguimiento
de las actualizaciones de las bases de datos realizadas por la Gerencia.

-En los trabajos de obtención de información para la formación y mantenimiento del
Catastro Inmobiliario a que se refiere este apartado, la Diputación Provincial de
Barcelona podrá optar, alternativamente, por recabar la información de la Dirección
General del Catastro, asumiendo la Diputación Provincial de Barcelona su
financiación, o bien por su obtención con sus propios medios.
- En todo caso, deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Documento de
Seguridad de SIGECA aprobado por Resolución de la Dirección General del Catastro de 23
de junio de 2000 (BOE de fecha 27 de septiembre) o las medidas técnicas y organizativas que
se aprueben en su desarrollo o sustitución.
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-La actualización cartográfica se realizará conforme a lo que se dispone a
continuación:
La alteración gráfica se realizará sobre la cartografía digitalizada con el fin de
asegurar la identidad geométrica y se remitirá a la Gerencia la información referente a
las parcelas o locales que han sufrido modificaciones.
La información relativa a los expedientes de alteraciones de orden físico y económico
tramitados, a los efectos de su incorporación a la base de datos gráfica catastral, se
realizará utilizando los formatos informáticos establecidos por la Dirección General
del Catastro (FXCC), por Resolución de 31 de julio de 2006, o en la que la sustituya
en el futuro. Cuando existan construcciones, el formato citado contendrá los planos
de distribución de cada una de las plantas del inmueble, acotados y a las escalas
indicadas, así como la fotografía digital de la fachada.
En el caso de que se decidiese en la comisión mixta de vigilancia y control del
Convenio sustituir las actualizaciones cartográficas, realizadas mediante los formatos
informáticos establecidos, por el mantenimiento en línea de la cartografía, se deberá
seguir el siguiente procedimiento:
 Comunicación a la Dirección General del Catastro de los usuarios, software y
equipos informáticos que se utilizarán por la Diputación Provincial de Barcelona, todo
ello adaptado a las instrucciones de la citada Dirección General.
 Una vez aprobado todo el nuevo sistema de mantenimiento cartográfico por la
Dirección General del Catastro, éste se implantará de común acuerdo entre la
Diputación Provincial de Barcelona y la propia Dirección General del Catastro.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del
presente Convenio.
f) Notificación a los interesados de los acuerdos de fijación de los valores
catastrales por altas y demás alteraciones adoptados por la Gerencia, en los términos
establecidos en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
acogiéndose al sistema de reparto “Medios propios / Franqueo operador postal”.
El sistema de colaboración en el reparto de las comunicaciones de clave
concertada será el mismo que el elegido por la Entidad para la distribución de las
notificaciones.
Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, tanto las comunicaciones
de clave concertada como las notificaciones de los acuerdos de valoración podrán
realizarse con el personal propio de la Diputación o mediante la contratación con
empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley
43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de desarrollo.
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g) Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
anteriores materias.
TERCERA. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBSANACIÓN DE
DISCREPANCIAS.
1. En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen a la Diputación las funciones
de tramitación de los expedientes de subsanación de discrepancias que deban
incoarse cuando se detecte una falta de concordancia entre la descripción catastral
de los bienes inmuebles urbanos y rústicos y la realidad inmobiliaria, y su origen no
se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar a que se refieren
los artículos 13 y 14 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
2. Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Remisión a la Gerencia de la información y documentación correspondiente,
cuando la entidad colaboradora tenga conocimiento de la falta de concordancia entre
la descripción catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos ubicados en el
término municipal y la realidad inmobiliaria, ya sea por manifestaciones del propio
interesado o por otros cauces de información, con el fin de que la Gerencia acuerde,
en su caso, la iniciación del procedimiento.
b) En el caso de que la Gerencia acuerde la iniciación del procedimiento, la
Diputación procederá a la notificación de dicho acuerdo de inicio a los interesados y
realizará la grabación de toda la información relativa a los expedientes de
alteraciones de orden físico y económico tramitados, a los efectos de su
incorporación a la base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá acceso
telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, que
dispondrá de las siguientes funcionalidades: registro de expedientes, grabación de
los datos físicos, jurídicos y económicos derivados de los expedientes, validación
de la información, determinación provisional del valor catastral de los inmuebles
para que la Gerencia pueda efectuar la valoración definitiva de los mismos y
seguimiento de las actualizaciones de las bases de datos realizadas por la
Gerencia.
En los trabajos de obtención de información para la formación y mantenimiento del
Catastro Inmobiliario a que se refiere este apartado, la Diputación Provincial de
Barcelona podrá optar, alternativamente, por recabar la información de la Dirección
General del Catastro, asumiendo la Diputación Provincial de Barcelona su
financiación, o bien por su obtención con sus propios medios.
Para ello, deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Documento
de Seguridad de SIGECA aprobado por Resolución de la Dirección General del
Catastro de 23 de junio de 2000 (BOE de fecha 27 de septiembre) o las medidas
técnicas y organizativas que se aprueben en su desarrollo o sustitución.
La actualización cartográfica se realizará conforme a lo que se dispone a
continuación:
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- La alteración gráfica se realizará sobre la cartografía digitalizada con el fin de
asegurar la identidad geométrica y se remitirá a la Gerencia la información
referente a las parcelas o locales que han sufrido modificaciones.
- La información relativa a los expedientes de alteraciones de orden físico y
económico tramitados, a los efectos de su incorporación a la base de datos
gráfica catastral, se realizará utilizando los formatos informáticos establecidos
por la Dirección General del Catastro (FXCC), por Resolución de 31 de julio de
2006 o en la que la sustituya en el futuro. Cuando existan construcciones, el
formato citado contendrá los planos de distribución de cada una de las plantas
del inmueble, acotados y a las escalas indicadas, así como la fotografía digital de
la fachada.
- En el caso de que se decidiese en la comisión mixta de vigilancia y control del
Convenio sustituir las actualizaciones cartográficas, realizadas mediante los
formatos informáticos establecidos, por el mantenimiento en línea de la
cartografía, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
 Comunicación a la Dirección General del Catastro de los usuarios, software y
equipos informáticos que se utilizarán por la Diputación, todo ello adaptado a las
instrucciones de la citada Dirección General.
 Una vez aprobado todo el nuevo sistema de mantenimiento cartográfico por la
Dirección General del Catastro, éste se implantará de común acuerdo entre la
Diputación y la propia Dirección General del Catastro.
c) Notificación a los interesados de los correspondientes acuerdos de alteración de la
descripción catastral adoptados por la Gerencia, en los términos establecidos en el
artículo 18 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en el plazo máximo
de seis meses desde que se notificó el correspondiente acuerdo de inicio del
procedimiento. Esta notificación se realizará acogiéndose al sistema de reparto
“Medios propios / Franqueo operador postal”.
Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, la distribución de las
notificaciones podrá realizarse con el personal propio de la Diputación o mediante la
contratación con empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos
establecidos en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de
los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de
desarrollo.
 Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del
presente Convenio.
 Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
materias referidas en los apartados anteriores.
3. La encomienda de gestión contenida en la presente cláusula tendrá el siguiente
régimen:
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4. Será en todo caso de aplicación la normativa contenida en el texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario y su Real Decreto de desarrollo, el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y la Ley General Tributaria. Ello no
obstante, la tramitación de las actuaciones objeto de encomienda, se llevará a cabo
conforme a las normas orgánicas propias de la Diputación.
5. Para la tramitación del procedimiento de subsanación de discrepancias, la
Diputación instalará en sus oficinas los medios necesarios y, en particular, los
equipos informáticos que posibiliten el desempeño de dicha función.
6. La Diputación en ningún momento podrá encomendar, a su vez, a otra Entidad
las funciones que le han sido encomendadas en virtud del presente Convenio.
CUARTA.
ACTUACIONES
CATASTRALES.

DE

NOTIFICACIÓN

DE

LOS

VALORES

La Diputación se compromete por el presente Convenio a la colaboración en el cien
por cien de todas las actuaciones de notificación derivadas de los procedimientos de
valoración colectiva de carácter general o parcial, de conformidad con lo previsto en
el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en los artículos
110 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de
aplicación supletoria en la notificación de valores catastrales. El citado porcentaje de
colaboración se podrá ver reducido hasta el cincuenta por ciento si la correspondiente
entidad, en el momento de acordar la realización del procedimiento de valoración
colectiva de carácter general o parcial, hubiera asumido el desarrollo de otras
actuaciones de colaboración.
Esta colaboración podrá llevarse a efecto, acogiéndose al sistema de reparto “Medios
propios / franqueo operador postal”.
El sistema de colaboración en el reparto de las comunicaciones de clave
concertada será el mismo que el elegido por la Entidad para la distribución de las
notificaciones.
Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, tanto las comunicaciones de
clave concertada como las notificaciones de los acuerdos de valoración podrán
realizarse con el personal propio de la Diputación o mediante la contratación con
empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley
43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de desarrollo.
La Gerencia asumirá, en todo momento, la dirección y el control de todo el proceso
de distribución, frecuencia de entrega y reparto de comunicaciones de clave
concertada y notificaciones derivadas de procedimientos de valoración colectiva de
carácter general o parcial.
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QUINTA. ACTUACIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL PROCEDIMIENTO
DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL.
La Diputación se compromete por el presente Convenio, siempre que ello sea
requerido por la Dirección General del Catastro, a la cesión temporal de sus propios
locales con la finalidad de llevar a cabo la atención al público como consecuencia de
la valoración colectiva de carácter general o parcial que pudieran realizarse en dicho
municipio.
Asimismo, la Diputación pondrá a disposición de la Gerencia personal de dicha
Entidad que coadyuve en las tareas concretas de atención al público.
Dicha colaboración se desarrollará en régimen de encomienda de gestión, bajo la
dirección del personal de la Gerencia responsable del funcionamiento de la oficina de
atención al público.
SEXTA. COLABORACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
En relación con las declaraciones de alteraciones catastrales que se presenten en la
Diputación, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 417/2006, dicha entidad se
compromete a colaborar en las siguientes actuaciones:
a) Asistir a los contribuyentes en la cumplimentación de las
alteraciones catastrales.

declaraciones de

b) Remitir a la Gerencia toda la documentación precisa para la tramitación de las
alteraciones catastrales.
Respecto a la documentación necesaria para la tramitación de los procedimientos a
que se refieren las cláusulas segunda y tercera del presente convenio, la Gerencia
determinará qué parte de la misma debe ser custodiada por la Diputación durante el
plazo de dos años; transcurrido dicho período, se pondrá a disposición de la
Gerencia, en las condiciones fijadas por la misma.
SÉPTIMA. CARTA DE SERVICIOS DEL CATASTRO.

La Diputación adoptará las medidas que considere necesarias para la correcta
realización de las funciones de gestión catastral, cuyo contenido y régimen jurídico
figuran especificados en el presente Convenio, de acuerdo con los compromisos de
calidad contenidos en la carta de servicios del Catastro. En especial, deberá
establecer un servicio de recepción y atención de las quejas y sugerencias que se
pudieran presentar por los ciudadanos ante la Diputación con motivo de los
compromisos asumidos en el presente Convenio, debiendo dar traslado de las
mismas a la Gerencia a efectos informativos.
Asimismo, la Diputación adecuará sus actuaciones, en aplicación de lo previsto en
el Convenio, a las distintas cartas de servicios del Catastro que pudieran ser
aprobadas por el Ministerio de Economía y Hacienda durante la vigencia del mismo.
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OCTAVA. PLAN DE OBJETIVOS Y DE ACTUACIONES DEL CATASTRO.

En virtud de lo establecido en el artículo 64.5 del Real Decreto 417/2006, la actuación
de la Diputación se ajustará a la programación del Plan de Objetivos y de
Actuaciones de la Dirección General del Catastro.
NOVENA. ACTUACIONES FORMATIVAS.
La Gerencia se compromete a realizar aquellas actuaciones formativas que, en el
marco de la comisión mixta de vigilancia y control, se consideren necesarias para
que la Diputación pueda desempeñar las funciones previstas en el presente
Convenio.
En todo caso, con carácter anual se llevaran a cabo unas jornadas de actualización
normativa y unificación de criterios destinadas a los funcionarios o empleados
públicos de la Diputación responsables de la gestión del Convenio.
DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
La Diputación, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio, adecuará
sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento que la desarrolla, al texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y al Real
Decreto 417/2006.

La Diputación tendrá la consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso a la
información catastral de carácter personal necesaria para la prestación de los
servicios objeto de este Convenio no supondrá “comunicación de datos”, a efectos de
lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999.
El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal de la
Diputación debidamente autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de
contratación de los trabajos objeto del Convenio con empresas especializadas, en
cuyo caso, la Diputación hará constar expresamente en el contrato suscrito a estos
efectos que la empresa contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y
exigencia de responsabilidad que la propia entidad colaboradora encargada del
tratamiento de los datos.
En todo caso, la Diputación asume las siguientes obligaciones:
a) En el tratamiento de los datos, la Diputación actuará conforme a las instrucciones
de la Gerencia, responsable del fichero.
b) La Diputación adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa
que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
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c) La Diputación no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines
distintos a los que figuran en este Convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas.
d) La Diputación está obligada a guardar el secreto profesional respecto de los
datos de carácter personal tratados, aun después de la extinción del presente
Convenio.
e) La denuncia del Convenio por alguna de las partes o el ejercicio concurrente de
las competencias encomendadas a que se refiere el Real Decreto 417/2006,
supondrá la devolución a la Gerencia de todos los documentos o soportes
informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter personal, en el plazo de
15 días desde que resulte efectiva la denuncia del Convenio.
f) En el caso de que la Diputación destine los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones de este Convenio o las obligaciones
establecidas en el Real Decreto 417/2006, será considerada también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.
UNDÉCIMA. ACTUACIONES DE PROCEDIMIENTO.
 La Diputación se atendrá, en el ejercicio de las funciones convenidas, a las
normas técnicas que pudiera impartir la Dirección General del Catastro.
En todo caso, cuando la Diputación decida contratar con alguna empresa
especializada las actuaciones derivadas del presente Convenio, deberá utilizar los
pliegos de prescripciones técnicas que, para los distintos trabajos catastrales, tenga
establecidos la Dirección General del Catastro, y llevar a cabo controles periódicos de
los trabajos realizados por estas empresas para garantizar un adecuado control de
calidad. La omisión de dichos controles podrá suponer el rechazo de los trabajos que
se pretendan entregar en la Gerencia en ejecución de este Convenio.
 La Diputación podrá elaborar sus propios impresos para la formalización de las
declaraciones catastrales, siempre que los mismos se ajusten a la estructura y
contenido de los modelos aprobados en la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, de fecha 19 de octubre de 2006 (BOE nº 273, de 15 de noviembre), cuya
utilización requerirá autorización expresa de la Delegación de Economía y Hacienda.
 La Gerencia remitirá a la Diputación con la periodicidad que determine la
comisión mixta de vigilancia y control todas las declaraciones correspondientes a
alteraciones catastrales objeto del Convenio que se reciban en ella.
 Con independencia del uso preferente de la Sede Electrónica del Catastro, la
Gerencia remitirá gratuitamente a la Diputación, cuando así lo solicite, y como
máximo con una periodicidad anual, la información catastral urbana de los municipios
incluidos en el ámbito de aplicación del convenio en los formatos diseñados al efecto
por la Dirección General del Catastro, que deberá ser utilizada para los fines del
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presente Convenio, sin perjuicio de su utilización, asimismo, para el ejercicio de sus
competencias.
 La Diputación remitirá a la Gerencia en el plazo de 10 días todas las
declaraciones o documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no
contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en sus oficinas.
 La comisión mixta de vigilancia y control dará previamente su conformidad a los
impresos que la Diputación utilice en los requerimientos o notificaciones relativos a
las funciones pactadas en este documento, en los que deberá hacerse referencia
expresa al Convenio en virtud del cual se ejercen las indicadas funciones.
 Tanto la Diputación como la Dirección General del Catastro adoptarán cuantas
medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en conocimiento del público el
contenido del presente Convenio, evitando en todo caso duplicidad de actuaciones o
trámites innecesarios.
 En relación con las materias objeto del presente Convenio, la Dirección General
del Catastro y la Diputación estarán recíprocamente obligados a admitir y remitir al
órgano competente cuantos documentos presenten los administrados.
9. El intercambio de información derivado del ejercicio de las facultades
encomendadas en este Convenio se realizará utilizando medios telemáticos, a través
de los mecanismos que establezca la Dirección General del Catastro, que
garantizarán la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos.
En todo caso, la información recibida por la Gerencia será objeto del oportuno control
de validación, especialmente en aquellos que impliquen una modificación de la
valoración catastral.
En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del Catastro los
formatos de intercambio de información se establecerá un período transitorio para
que la Entidad colaboradora pueda adaptarse a estos nuevos formatos, con el
informe previo de la Comisión Técnica de Cooperación Catastral, órgano colegiado
de naturaleza administrativa dependiente del citado Centro Directivo.
DUODÉCIMA. RÉGIMEN JURÍDICO
1. El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y
siguientes del Real Decreto 417/2006, por el que se desarrolla dicho texto legal.
2. El presente Convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se rige, en todo lo no
dispuesto en él, por los principios derivados de esta Ley, para resolver las dudas y
lagunas que puedan plantearse, así como las demás disposiciones que resulten de
aplicación.
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Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento,
extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
3. La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la transferencia de
medios materiales y personales, ni comportará contraprestación económica alguna
por parte de la Dirección General del Catastro a la Diputación, según establece el
artículo 64.2 del Real Decreto 417/2006.
Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, la Diputación
deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los extremos expuestos
en este documento y en ningún caso podrá delegar o encomendar en otra entidad las
funciones de colaboración asumidas en este documento.
DECIMOTERCERA. COMISIÓN MIXTA DE VIGILANCIA Y CONTROL.
1. Se constituirá una comisión mixta de vigilancia y control que, formada por tres
miembros de cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en quien
delegue. Con independencia de las funciones concretas que le asignen las demás
cláusulas de este Convenio, resolverá las cuestiones que se planteen en cuanto a su
interpretación y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
417/2006, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de
llevar a cabo las actuaciones de comprobación que se estimen oportunas respecto del
ejercicio de las facultades delegadas/encomendadas.
Especialmente, deberá emitir informe previo sobre las condiciones de la contratación
que pueda realizar la Diputación con alguna empresa especializada, de conformidad
con lo señalado en el apartado 1 de la cláusula undécima. Igualmente, informará las
distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la adjudicación del contrato.
2. La comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formalmente en un
plazo máximo de un mes desde la formalización del presente Convenio. Dicha
comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el
cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por propia
iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso,
esta comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, con el fin de verificar y
comprobar el resultado de las obligaciones contraídas y de establecer las directrices
e instrucciones que considere oportunas.
Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en el capítulo II
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DECIMOCUARTA. INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE MUNICIPIOS
A fin de proceder a la actualización automática de los municipios incluidos o excluidos
del ámbito de aplicación del presente Convenio, en función de que la gestión
tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se encuentre delegada o no en la
Diputación, se determina el siguiente procedimiento:
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a) Una vez adoptado por el Ayuntamiento correspondiente el acuerdo plenario de
delegación de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de la
Diputación, ésta procederá a la aceptación de la delegación conferida mediante
acuerdo plenario en ese sentido, notificándose éste último, para su conocimiento, a la
Gerencia a través de copia certificada. Transcurrido un mes desde la notificación de
la aceptación de la delegación, se entenderá que el municipio delegante se encuentra
incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio.
b) Cuando se produzca la denuncia del acuerdo de delegación de la gestión
tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, bien por el Ayuntamiento delegante,
bien por la Diputación, se remitirá copia certificada del correspondiente acuerdo
plenario a la Gerencia, entendiéndose que, en el plazo de un mes, ese municipio
quedará excluido del ámbito de aplicación de este Convenio.
En este caso, los expedientes pendientes de tramitación en la fecha en que deba
entenderse producida la exclusión a que se refiere el párrafo anterior continuarán
siendo competencia de la Diputación hasta su completa resolución. Por otra parte, los
documentos que tengan entrada a partir de dicha fecha serán remitidos sin más
trámite a la Gerencia.
c) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las partes que suscriben el
presente Convenio podrán determinar, de mutuo acuerdo, los supuestos en los que,
de forma excepcional, no se aplicará el procedimiento de actualización automática.
Dicho acuerdo deberá adoptarse de forma expresa en el plazo de un mes establecido
en los apartados a) y b) de esta cláusula.
DECIMOQUINTA. ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.
1. El presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del
Real Decreto 417/2006, entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia
inicial hasta el ... de ......... de … y prorrogándose tácitamente por sucesivos períodos
anuales, mientras no sea denunciado.
2. El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el presente
Convenio podrá suspenderse, total o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un
periodo no superior a tres meses. El transcurso de este plazo sin que se produzca su
funcionamiento, causará la resolución automática del mismo.
El Convenio podrá suspenderse, asimismo, total o parcialmente y de mutuo acuerdo,
por un plazo no superior a un año, cuando concurran circunstancias técnicas,
presupuestarias o de cualquier otra índole que así lo justifiquen, según establece el
artículo 66 antes mencionado.
3. La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real Decreto
417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, previa comunicación a la otra
con una antelación mínima de un mes, trascurrido el cual se producirá la extinción de
la relación convencional. No obstante, en el supuesto de que la otra parte manifestara
su oposición a la denuncia, se abrirá un período de consultas durante veinte días
naturales en el que la comisión mixta de vigilancia y control procurará el acuerdo entre
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las partes. De no producirse este acuerdo, quedará extinguido el Convenio una vez
transcurrido el período de consultas.
4. En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expedientes en
tramitación serán resueltos por la Diputación, salvo que la Gerencia estime
conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pendientes con independencia
del estado de tramitación en que se encuentren.
CLÁUSULA ADICIONAL
Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el presente
Convenio, la Diputación se compromete a entregar a la Gerencia, a efectos
estadísticos, los datos resultantes de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 417/2006.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar
en el lugar y fecha anteriormente indicados.
El Director General del Catastro
Barcelona

El Presidente de la Diputación Provincial de

Ángel Manuel Álvarez Capón

Salvador Esteva Figueras”

Segon.- Facultar al President de la Diputació de Barcelona per subscriure els
documents necessaris, en ordre a l’efectivitat dels acords anteriors.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
16.- Dictamen de data 22 de setembre de 2011 que proposa l’aprovació definitiva
de l'acord assolit entre l'ORGT i les organitzacions sindicals integrants de la
Mesa de Matèries comunes de l'Organisme de data 15 d'abril del 2011, que
desenvolupa la disposició addicional primera de l'Acord de Condicions de
Treball del personal funcionari i disposició addicional tercera del Conveni
Col·lectiu del personal laboral en relació a la flexibilitat horària del personal de
les Oficines Centrals i Unitats i oficines perifèriques
“En data 15 d’abril de 2011 la representació de l’Administració de l’ORGT i els
sindicats UGT i CCOO, en el si de la Mesa de negociació de matèries comunes de
l’ORGT de la Diputació de Barcelona, van assolir un acord el tenor literal del qual és el
següent:
“ACORD ASSOLIT EN LA SESSIÓ DE DATA 15 D’ABRIL DE 2011 ENTRE LA
REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ORGT I ELS SINDICATS UGT I
CCOO, EN EL SI DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DE
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La flexibilitat horària de les oficines perifèriques serà idèntica a la de les Oficines
Centrals ubicades en el recinte de la Maternitat, tot d’acord amb el següents criteris:
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a) Que sigui factible organitzativament per al lloc on estiguin instal·lades, de tal
manera que si aquesta flexibilitat suposa implicar a un ajuntament o entitat que no
té aquest horari flexible, no serà factible aplicar-la de manera incondicionada, sinó
que el Cap d’Unitat haurà de valorar les opcions, si s’escau al respecte, o la
impossibilitat de realitzar aquesta flexibilitat.
b) Oficines i dependències amb horari fix de 8.00 a 15.00 hores: l’horari d’entrada i
sortida es flexibilitza, de manera que es podrà entrar al lloc de treball entre les 7.45 i
les 8.15 hores i es podrà sortir del lloc de treball entre les 14.45 i les 15.15,
garantint-se en tot cas una prestació efectiva de serveis diaris de 7 hores per part
de cada empleat.
Per tal que aquesta flexibilitat horària sigui factible hauran de complir-se els
requisits d’organització adequada del servei públic i responsabilitat per part dels
empleats de l’oficina i dependència, sota el vist-i-plau del Cap d’Oficina, perquè
quedi adequadament garantida la seguretat i la possibilitat en l’entrada i sortida del
treball en la franja horària màxima esmentada. En cap cas un empleat podrà exigir
un determinat horari d’entrada i sortida si no es garanteix el referit criteri de
responsabilitat, sota el vist-i-plau del Cap.
Caldrà que un empleat, que tingui autorització per disposar de clau d’entrada a
l’oficina i opció de descodificar l’alarma, assumeixi el compromís, amb el vist-i-plau
del Cap d’oficina i/o Unitat, d’obertura de l’oficina a les 7.45 per tal de que la resta
d’empleats puguin incorporar-se a la feina a partir d’aquesta hora.
Un altre empleat, que tingui autorització per disposar de clau de l’oficina i opció de
codificar l’alarma, si s’escau, assumeixi el compromís, amb el vist-i-plau del Cap
d’oficina i/o Unitat, de tancament de l’oficina a les 15.15 o, en tot cas, a l’hora de
sortida de l’últim empleat que romangui a les dependències de l’oficina, per tal de
que qualsevol empleat pugui exercir la flexibilitat fins la sortida màxima de les 15.15
hores.
c) Oficines i dependències amb horari fix de 7.30 a 14.30 hores: complint els
requisits previstos en l’anterior apartat b) l’horari d’entrada i sortida es flexibilitza, de
manera que es podrà entrar al lloc de treball entre les 7.30 i les 8.00 hores, i es
podrà sortir del lloc de treball entre les 14.30 i les 15.00 hores, amb el compliment
igualment dels mateixos requisits esmentats en l’apartat anterior d’empleat
compromès en l’horari d’entrada a les 7.30 i empleat compromès en la sortida a les
15.00 hores.
d) Oficines i dependències amb horari fix de 7.45 a 14.45 hores: l’horari d’entrada i
sortida es flexibilitza amb les pautes i regles previstes per a la generalitat d’oficines
en l’anterior apartat b).”
Vist el que disposa l’art.38.3 de l’EBEP segons el qual els Acords assolits en la Mesa
de Negociació, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser aprovats de manera
expressa i formal pels òrgans competents de cada Administració Pública.
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Vist el que disposa l'art.26.2.a) dels Estatuts de l'ORGT, en relació a l'art.26.1.f) del
mateix text reglamentari intern, que atribueix al Ple de la Corporació l’aprovació dels
acords assolits en la negociació col·lectiva.
Atès tot l'exposat, aquesta Presidència proposa al Ple de la Diputació de Barcelona,
prèvia aprovació per la Junta de Govern de l’ORGT i l’informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent,
ACORD
Primer.- APROVAR definitivament l'Acord assolit entre l'ORGT i les organitzacions
sindicals integrants de la Mesa de Matèries comunes de l'Organisme de data 15 d'abril
del 2011, que s’acompanya com annex I a aquest Dictamen, Acord que desenvolupa
la disposició addicional primera de l'Acord de Condicions de Treball del personal
funcionari i disposició addicional tercera del Conveni Col·lectiu del personal laboral en
relació a la flexibilitat horària del personal de les Oficines Centrals i Unitats i oficines
perifèriques.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
17.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació 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 de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Bagà en data 3 de maig de 2011 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Bagà, en data 3 de maig de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
18.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Berga, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Berga en data 7 d’abril de 2011 acordà l’ampliació 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Berga, en data 7 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
19.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
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 Bigues i Riells en data 17 de febrer de 2011 acordà la
modificació de 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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Bigues i Riells, en data 17 de febrer de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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I – Taxa de retirada de vehicles de la via pública
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Taxa per servei sanitari de protecció d’animals
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa per expedició de documents
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Taxa per la prestació de servei d’Escola Bressol
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪

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

VII – Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de
caràcter local
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació, acordada pel ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells, en
data 17 de febrer de 2011, relativa a la delegació realitzada anteriorment per
l’Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
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de subministraments que resultin d’interès general, en el sentit que abastava també a
la telefonia mòbil i per tan queda la delegació de la manera següent:
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor de 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats
anteriorment pel ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells 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 i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
▪ Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ 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.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Taxes per recollida d’escombraries i 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 – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
▪ 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 – Sancions urbanístiques i demés sancions dictades per l’Ajuntament en l’exercici
de la seva potestat sancionadora
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Les multes coercitives
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
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▪
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▪
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X – Altres ingressos de dret públic, tant tributàries com no tributàries, que l’Ajuntament
pugui liquidar
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – 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.
XII – Quotes d’urbanització
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per al
cobrament en via de constrenyiment de les obligacions econòmiques i càrregues que
correspongui satisfer als membres integrants de les Entitats urbanístiques
col·laboradores legalment constituïdes i a sol·licitud d’aquests, en els termes que
estableix l’article 181 i següents del Reglament de gestió urbanística
▪
▪
▪

Recaptació en via de constrenyiment dels ingressos titularitat de les entitats
urbanístiques col·laboradores, que així ho hagin sol·licitat a l’Ajuntament,
reservant-se aquest la competència per dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
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Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
20.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calaf, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El ple de l’Ajuntament de Calaf en data 26 d’abril de 2011 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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Calaf, en data 26
d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica (Ordenança Fiscal núm. 33)
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord primer apartat B dels acords de delegació
adoptats amb anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Calaf a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
II - Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Liquidació d'interessos de demora
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 recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
practica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercial i industrials. Taxa per
l’entrada de vehicles – guals. Taxa cementiri municipal. Taxa ocupació sòl, subsòl i
volada.
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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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 – Impost de construccions, instal·lacions i obres
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Taxa serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i
instal·lacions. Taxa 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.

122

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

▪
▪

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, no tributaris. Execucions subsidiàries. Concessions
administratives.Sancions diverses.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
21.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Calders en data 18 d’abril de 2011 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Calders, en data 18 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
22.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canovelles, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
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“El ple de l’Ajuntament de Canovelles en data 14 de juliol de 2011 acordà l’ampliació
de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Canovelles, en data 14 de juliol de 2011 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:
- Cànon derivat d’aquells contractes formalitzats en la modalitat de concessió
administrativa
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment,.
▪ Recaptació del 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’interposi contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la

125

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
23.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellcir, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Castellcir en data 1 de març de 2011 acordà l’ampliació de
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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Castellcir, en data 1 de març de 2011 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 – Preu públic prestació serveis bústies municipals
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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II – Taxa pel abocament aigües residuals abocament fosses sèptiques
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
24.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellolí, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El ple de l’Ajuntament de Castellolí en data 12 d’abril de 2011 acordà 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.
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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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Castellolí, en data
12 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Castellolí a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
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I - Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
▪ Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Notificació de les liquidacions.
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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▪
▪
▪
▪
▪

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Altres ingressos de dret públic, no tributaris
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Taxes diverses:
▪ Taxa per ocupacions dels subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
▪ Taxa per llicències urbanístiques.
▪ Taxa per llicència d’obertura d’establiments.
▪ Taxa per inspecció de motors en establiments.
▪ Taxa reguladora del cementiri.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Taxa vigilància i inspecció i tinença d’animals domèstics.
Taxa per la neteja i tancament de solars.
Taxa pel servei d’intervenció integral de l’administració en les activitats i
instal·lacions.
Taxa per la prestació de serveis de llar d’infants municipal.
Taxa per les llicències de primera ocupació.
Taxa per serveis especials.
Taxa per l’ús d’instal·lacions i annexes municipals.
Taxa per l’expedició de documents.
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Altres ingressos de dret públic, no tributaris. Execucions subsidiàries.
Concessions administratives. 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.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
25.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes en data 15 d’abril de 2011 acordà
l’ampliació 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes, en data 15 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Aprovació de crèdits incobrables.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
26.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament d’Esparreguera en data 21 d’abril de 2011 acordà l’ampliació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament
d’Esparreguera, en data 21 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
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- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
27.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 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 Figaró-Montmany en data 12 de novembre 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
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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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 FigaróMontmany, en data 12 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 – Multes coercitives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per tresorer de l’ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per tresorer de l’ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per tresorer de l’ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de l’acord municipal adoptat amb anterioritat de la
delegació en la Diputació de Barcelona de les facultats de gestió i recaptació de la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada
de les vies públiques municipals, a favor de empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general, en el sentit que abastava també a la
telefonia mòbil, i per tant queda de la manera següent:
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- 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.
3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de FigaróMontmany, en data 12 de novembre de 2010 referida a l’exercici de les funcions
delegades a la Diputació de Barcelona de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte dels punts anteriors d’aquest apartat, 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.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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28.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fogars de
Montclús, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús en data 12 d’abril de 2011 acordà
l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Fogars de Montclús, en data 12 d’abril de 2011 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 - Preu Públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Multes coercitives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
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▪
▪
▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
29.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de la Garriga en data 27 d’abril de 2011 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de la
Garriga, en data 27 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I – Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica (T17)
▪ 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 – Preu Públic per la prestació del servei d’assistència domiciliària i pel servei de
teleassistència (P09)
▪ Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualsevol altre necessari per l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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30.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gualba, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Gualba en data 5 d’abril de 2011 acordà l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Gualba, en data 5 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Preu Públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària
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.

▪
▪
▪

Multes coercitives
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
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▪
▪
▪

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
31.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gurb, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Gurb en data 13 de juliol de 2011 acordà la modificació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Gurb, en data 13 de juliol de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
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de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Quotes d’urbanització
▪ 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 les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
32.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en data 31 de març de 2011 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, en data 31 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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33.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Llinars del
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès en data 17 de març de 2011 acordà
l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Llinars del Vallès, en data 17 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Preu públic per a la prestació del servei d’assistència domiciliària i pel servei de
teleassistència
▪ Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar lar provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualsevol altra necessària per a l’efectivitat de les anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
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Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
34.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Manlleu en data 22 de març de 2011 acordà l’ampliació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Manlleu, en data 22 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic loca,l a favor de l’empresa que
transporta energia elèctrica, mitjançant línies d’alta i mitjà tensió
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realització de liquidacions, provisional, 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.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
35.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El ple de l’Ajuntament de Masquefa en data 25 de març de 2011 acordà 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
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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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Masquefa, en
data 25 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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 recàrrec d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat a 25.03.2011 pel ple de l’Ajuntament de Masquefa a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
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I.- Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
II.- Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents
▪ Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
IV – 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
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

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

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

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

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XII – Taxes per:
▪ Ocupació del subsòl, el sòl i la volada.
▪ Ocupació terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
▪ Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.
▪ Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants de rodatges cinematogràfic.
▪ Expedició de document administratius.
▪ Llicències urbanístiques i de primera ocupació.
▪ Llicència d’obertura d’establiments.
▪ Serveis per neteges especials.
▪ Serveis generals.
▪ Aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats per
prestar subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat.
▪ Llicències i control de la publicitat dinàmica.
▪ Prestacions de la policia local i circulacions especials.
▪ Mercat municipal.
▪ Instal·lació de quioscos en la via pública.
▪ Serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions.
▪ Subministrament d’aigua potable.
▪ Servei d’escola bressol.
▪ Serveis d’ensenyament especials.
▪ Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament via
pública.
▪ Servei de centre de dia.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XIII – Preu públic serveis punt d’accés noves tecnologies.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

152

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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
▪ Concessions administratives
▪ Execucions subsidiàries
▪ Sancions diverses
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent
▪ Recaptació dels deutes en període executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XVI – Quotes d’urbanització
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XVII – 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
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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36.- Dictamen de data 26 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mediona a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Mediona en data 15 de juliol de 2011 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.
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
i, naturalment també modificar, 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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Mediona, en data 15 de juliol de 2011, del punt II de l’acord primer de l’acord de 23 de
juliol de 2011 d’ampliació de delegació a favor de la Diputació de Barcelona respecte a
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifica:
- Assumir l’Ajuntament de Mediona les facultats de gestió i/o recaptació de la Taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotades de serveis de
subministrament 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 cada
terme municipal de les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia
mòbil.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Notificar aquest acord d’acceptació de la modificació de la delegació
efectuada a l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i
llur acceptació per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
37.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Nou de
Berguedà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de la Nou de Berguedà en data 20 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.
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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Nou de Berguedà, en data 20 d’octubre de 2010 referida a l’exercici de les funcions
delegades a la Diputació de Barcelona de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
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Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a coneixement
general, d’acord amb el que estableix l’article 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 també
a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
38.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de
Bonesvalls, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls en data 25 de març de 2011 acordà
l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament d’Olesa
de Bonesvalls, en data 25 de març de 2011 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:
- Execucions subsidiàries
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
39.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en data 28 d’abril de 2011 acordà
l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat, en data 28 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
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I – Taxes per:
▪ Obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la
via pública del paviment de les voreres.
▪ Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues i altres
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
▪ Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
▪ Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.
▪ Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
▪ Prestació dels serveis de piscina coberta (excloent-hi les entrades diàries
individuals).
▪ Prestació dels serveis d’ensenyament especials: cursets de natació.
▪ Prestació dels serveis de mercat.
▪ Lloguer d’instal·lacions esportives.
▪ Llicències d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer.
▪ Expedició de documents administratius.
▪ Concessió de plaques, de la utilització de l’escut municipal i d’altres distintius.
▪ Drets d’examen.
Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són:
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Elaboració de documents cobratoris.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Preus públics per:
▪ Piscina d’estiu. (Excloent-hi les entrades diàries de les piscines).
▪ Inscripcions als casals d’estiu.
▪ Tallers i cursos de joventut.
Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són:
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Elaboració de documents cobratoris.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
40.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òrrius, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament d’Òrrius en data 26 d’abril de 2011 acordà l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament
d’Òrrius, en data 26 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪

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

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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
41.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
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 Parets del Vallès en data 10 de març de 2011 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
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en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
iquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Parets del
Vallès, en data 10 de març de 2011 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 – Execucions subsidiàries
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Parets
del Vallès, en data 10 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis 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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Parets
del Vallès, en data 10 de març de 2011 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·lacions i obres
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment de les voreres
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
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▪
▪
▪
▪
▪

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

V – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Taxa per la instal·lació de quioscos i altres activitats mòbils a la via pública
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

X – Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
▪ 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 per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Taxa per llicències urbanístiques
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
▪ 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.
XIV – Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments
municipals (Escola de Música)
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ 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.

XV – Taxa pel servei d’atenció psicològica
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVI – Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals
▪ 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.
XVII – Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
▪ 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.
XVIII – Taxa per l’expedició de documents administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIX – Contribucions especials
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XX – Quotes d’urbanització
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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.

XXI – Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XXII – Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament en la via púbica
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XXIII – Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XXIV – Taxa per la publicitat en Ràdio Parets
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XXV – Sancions per infraccions a l’Ordenança de convivència ciutadana i via pública
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XXVI – Sancions administratives
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de 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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XXVII – Multes coercitives
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XXVIII – Responsabilitat de danys
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XXIX – Preus públics
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de 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 les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat al 10 de març de 2011 pel ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès a favor
de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió, recaptació i/o inspecció 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.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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 d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ 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.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva, orgànica,
tractament i eliminació de residus
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VI – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 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 – Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per al
cobrament en via de constrenyiment de les obligacions econòmiques i càrregues que
correspongui satisfer als membres integrants de les Entitats urbanístiques
col·laboradores legalment constituïdes i a sol·licituds d’aquestes, en els termes que
estableix l’article 181 i següents del Reglament de gestió urbanística
▪ Recaptació en via de constrenyiment dels ingressos titularitat de les entitats
urbanístiques col·laboradores, que així ho hagin sol·licitat a l’Ajuntament,
reservant-se aquest la competència per dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
42.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El ple de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt en data 12 de maig de 2011 acordà
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.
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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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 la Pobla de
Claramunt, en data 12 de maig de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
▪ Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
▪ Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa de clavegueram
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VI – Taxa de recollida d’escombraries
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VII – Taxa per l’entrada de vehicles
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII – Taxa de cementiri
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX – Contribucions especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Quotes d’urbanització
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Taxes diverses:
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Taxa per expedició Llicències Urbanístiques.
Taxa per la prestació del servei d’intervenció integral de l’administració en les
activitats i instal·lacions.
Taxa per la Llicència d’obertura d’establiments.
Taxa per la Llicència de primera ocupació.
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Altres ingressos de dret públic
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIV - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació
del servei de telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT .
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XV – Taxa diverses:
▪ Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i volada de la via pública.
▪ Taxa per l’obertura de sondatge o rases en terrenys d’ús públic i remoguda del
paviment en la via pública.
▪ Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials, tanques,
bastides i altres instal·lacions.
▪ Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.
▪ Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
▪ Taxa per la utilització de instal·lacions municipals.
▪ Taxa per la prestació de serveis de llar d’infants municipals.
▪ Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.
▪ Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament.
▪ Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’interès general.
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVI – Altres ingressos de dret públic no tributaris. Execucions subsidiàries.
Concessions administratives. Sancions diverses.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
43.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Polinyà, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Polinyà en data 30 de març de 2011 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
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inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Polinyà, en data 30 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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 realitzar
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 les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
44.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i 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 Cugat Sesgarrigues en data 6 d’abril de 2011 acordà 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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Sant Cugat
Sesgarrigues, en data 6 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I – Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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 – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats pel
ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 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.
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▪
▪
▪

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

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

V.- Taxes per
▪ Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
▪ Servei de clavegueram.
▪ Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local.
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d'interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès genera i de les empreses prestadores 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.- Altres taxes per:
▪ Llicències urbanístiques
▪ Prestació de l’Escola Bressol
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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▪

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX.- Quotes d’urbanització
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X.- Contribucions especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI.- Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII.- Sancions administratives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XIV.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV.- Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
45.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires en dates 19 de gener de 2011 i 6
d’abril de 2011 acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en
el susdit acord s’enumeren.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires, en dates 19 de gener de 2011 i 6 d’abril de 2011 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació de data
19.01.2011.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
46.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Codines, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines en data 26 d’abril de 2011 acordà
l’ampliació de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Codines, en data 26 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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I – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per la Tresoreria.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts recaptats en període
executiu.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
47.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 13 d’abril de 2011 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, en data 13 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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48.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i 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 Julià de Vilatorta en data 31 de març de 2011 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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Sant Julià de
Vilatorta, en data 31 de març de 2011 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 llicències urbanístiques. Taxa per la llicència d’autotaxis. Taxa per la prestació
de serveis d’inspecció i control sanitari dels aliments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats. Taxa expedició
de documents.
▪ 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
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II – 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
III – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d’interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats pel
ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 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
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▪
▪
▪
▪

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris
▪ Expedició de documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
V.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa conservació i
neteja cementiri municipal. Taxa d’entrada de vehicles i reserves de via pública.
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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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
VI.- Impost sobre construccions, instal·lacions 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
VII.- Taxes per: realització d’activitats jurídic-administratives de competència local;
ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública; ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues; taxa parades, barraques, casetas de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulats i rodatges cinematogràfics; taxa ocupació de terrenys d’ús públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa; taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal;
taxa prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions; taxa prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i lúdic
(1.- Centre Cívic municipal, 2.- Pel lloguer de taules i cadires de propietat municipal, 3.Pel lloguer de megafonia fora del saló Catalunya, 4.- Escola municipal de música, 5.Per la utilització de la pista poliesportiva, 6.- Per la utilització del pavelló poliesportiu,
7.- Per la realització d’activitat d’esplai); taxa llar d’infants; taxa llicències
urbanístiques; taxa per la llicència d’autotaxis; taxa per la prestació de serveis
d’inspecció i control sanitari dels aliments destinats a la producció, emmagatzematge i
comercialització de carn fresca i els seus derivats; taxa expedició de documents.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

VIII.- Quotes d’urbanització
▪ 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
IX.- Contribucions especials
▪ 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.- 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
XI.- 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
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.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
49.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de
tributs i 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 Just Desvern en data 31 de març de 2011 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern, en data 31 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Procediment sancionadora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana
▪ 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.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
III - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ 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.
IV – Taxa per la realització de l’activitat administrativa d’homologació d’empreses
privades per a la recollida de residus a Sant Just Desvern
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

V – Taxa per la utilització d’espais de la Casa de la Vila
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta pel que respecta a
l’ICIO les facultats de que a continuació s’enumeren:
▪
▪
▪
▪

Expedició de documents cobratoris.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
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Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
50.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26 d’abril de 2011 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, en data 26 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
51.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
modificació delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació
“El ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en data 31 de març de 2011 acordà la
modificació de 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
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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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Santa Maria de Corcó, en data 31 de març de 2011 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 llicències urbanístiques
▪ 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 – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d’interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
2.- Acceptar la clarificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó, en data 31 de març de 2011 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
▪ 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
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II – Contribucions especials
▪ 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 d’aigües
▪ 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 les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel
ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó 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
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▪
▪
▪
▪
▪

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d'interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris
▪ Expedició de documents cobratoris
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
V.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa per la prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local. Taxa entrada de vehicles a través de les voreres. Taxa 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.- 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.- Impost sobre construccions, instal·lacions 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
VIII.- Taxa prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en
les activitats i instal·lacions. Taxa llicències urbanístiques. Taxa subministrament
d’aigües.
▪ 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
IX.- Execucions subsidiàries
▪ 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

X.- Qualsevol altres 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
XI.- 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
XII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
▪ Dictar la provisió de constrenyiment
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
▪ Liquidació d’interessos de demora
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XIII.- Quotes d’urbanització
▪ 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.- Contribucions especials
▪ 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
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer (bis), quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
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Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
52.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Sentmenat en data 31 de març de 2011 acordà l’ampliació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Sentmenat, en data 31 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
53.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sora, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Sora en data 10 de març de 2011 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Sora, en data 10 de març de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona 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 i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil.
Les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació següents:
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinat els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris/de cobrament.
▪ 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 – Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
Les funcions de recaptació següents:
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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▪
▪

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
54.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats, 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 Subirats en dates 24 de maig de 2010 i 5 d’abril de 2011
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 les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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 Subirats, en
dates 24 de maig de 2010 i 5 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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I – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Sancions administratives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de
dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal
competent.
2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Subirats, en dates 24 de maig de 2010 i 5 d’abril de 2011a 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.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província
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de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
55.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Taradell en data 7 d’abril de 2011 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Taradell, en data 7 d’abril de 2011 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
56.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Vallgorguina en data 11 de març de 2011 acordà l’ampliació
de 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, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Vallgorguina, en data 11 de març de 2011 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 - Preu Públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de Constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Multes coercitives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
57.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra,
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
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“El ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra en data 15 de març de 2011 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Vilalba Sasserra, en data 15 de març de 2011 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 – Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Multes coercitives
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona."
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
58.- Dictamen de data 27 de juliol de 2011 que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
“El ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en dates 26 de novembre de 2009 i 18 de
març de 2011 acordà l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen 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
Vilassar de Mar, en dates 26 de novembre de 2009 i 18 de març de 2011 referida a
l’exercici de les funcions delegades a la Diputació de Barcelona 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.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a coneixement
general, d’acord amb el que estableix l’article 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 també
a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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).
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i
pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el número 7357 al
8180.
Obert el capítol referent al seguiment i control de la gestió Corporativa, la Presidència
donà l’ús de la paraula al portaveu del grup polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, Il.lm. Sr. Portabella, el qual enuncià que respecte al punt 1 d’aquest
apartat que fa referència a una Moció en relació al rebuig de la interlocutòria del
T.S.J.C. respecte a la immersió lingüística, presentada per el seu grup, retiraven la
Moció que van presentar en temps i forma en el Registre General d’aquesta
Corporació abans de la Junta de Portaveus, ja que la conversa que es va tenir amb els
portaveus de totes les forces polítiques va aconsellar que així fos, ja que, agafant-ne
part d’aquesta Moció presentada per ERC-AM més la resolució que s’havia produït en
el Parlament de Catalunya a favor de al immersió lingüística, es va redactar una nova
Moció de la qual es farà l’exposició. Per tant, afegí l’Il.Im. Sr. Portabella, nosaltres
contents d’haver entrar una Moció que ha donat peu a que n’hi hagi una de més
amplia i que, per tant, aconsegueix la finalitat buscada. Retirada la Moció per part del
grup d’ERC-AM; es presenta una altre Moció conjunta dels grups de ERC-AM,
ICV-EUiA-E, CiU i PSC en referència al mateix tema. En el moment que la Moció és
retirada de l’Ordre del Dia, la nova Moció no es pot considerar com esmena, ni com a
vot particular en la forma regulada en els articles 25.3 i 26.1 del Reglament Orgànic de
la Diputació de Barcelona, ja que en aquest cas hauria d’acordar-se mantenint la
Moció original. Per tant, és necessari que es voti la urgència de la inclusió de la
mateixa a l’ordre del dia, amb el quòrum de la majoria absoluta.Sotmès a votació la
urgència, fou aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció del grup Popular. Tot
seguit es procedí, per part de la Secretaria General , a la lectura de la Moció que és
del tenor literal següent:
1.- Moció que presenten els grups d’ERC-AM, ICV-EUiA-E, CiU i PSC, en
referència a la immersió lingüística.
“Els diputats sotasignants, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups de
Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
(PSC-PM), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa
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(ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM),
exposen:
I. El Català és la llengua pròpia de Catalunya. Una llengua mil·lenària que compta
amb una comunitat lingüística de més de 13 milions de persones, esdevenint la
novena llengua més parlada a Europa, i que s’ensenya a 162 universitats de tot el
món.
II. El model denominat d’immersió lingüística -l’ús del català com a llengua vehicular
en l’ensenyament- ha tingut uns resultats molt positius tant des del punt de vista
educatiu, en la preservació del català i, sobretot, en termes de cohesió social a
Catalunya.
III. A nivell educatiu, els alumnes a Catalunya assoleixen el coneixement del català
de la mateixa manera que aprenen el castellà, tal com afirma el Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu. Demostra, doncs, que l’adquisició del castellà està
garantida en aquest model. D’altra banda, l’informe PISA 2009 de l’OCDE constata
que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en
el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.
IV. Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què
s’incorporava oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la
immersió lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una
immersió lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un
coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del context
escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua
catalana.
V. Des del punta de vista social, el model d’immersió lingüística ha contribuït a evitar
la fractura social entre comunitats lingüístiques diferenciades. L’escola, estenent el
coneixement i l’ús social del català, garantint l’aprenentatge i el domini del castellà i,
no segregant en centres o classes diferenciades als alumnes per motius lingüístics,
ha permès que la llengua no sigui motiu de fractura social i faciliti l’establiment d’una
sola comunitat a Catalunya.
VI. Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres
municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió
social als barris i als municipis i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels
nois i noies immigrants.
VII. El català és la llengua pròpia de Catalunya i es troba encara en una situació de
desavantatge pel que fa al seu coneixement i al seu ús; la bona aplicació i
actualització de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la
normalització, a més de garantir la cohesió social al nostre país.
VIII. Atesa la sentència del desembre del 2010 del Tribunal Suprem (TS) i la
interlocutòria que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que,
malgrat la suspensió de la seva executivitat fins a la resolució del recurs, evidencia el
criteri d’aquest tribunal contrari al model d’immersió lingüística.
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IX. Atès que aquesta Corporació ha mostrat el seu suport a la nostra llengua pròpia i
d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic, la Diputació de Barcelona vol
manifestar, de nou, el seu posicionament i aprovar la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
La Diputació de Barcelona acorda
1. Mantenir la immersió lingüística en el sistema educatiu del nostre país, un model
d’èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens
polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de
l’ensenyament.
2. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua
vehicular de l’ensenyament.
3. Instar el Govern de la Generalitat a defensar els docents i els centres educatius en
l’exercici dels seus drets i el compliment de les lleis.
4. Instar el Govern de la Generalitat a recórrer davant dels Tribunals competents les
decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes,
recollit en la Llei d’Educació de Catalunya.
5. Donar trasllat d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat i als Ajuntaments de la província de Barcelona.”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència donà l’ús de la Paraula als portaveus
dels grups polítics de la Corporació. En primer lloc va intervenir el portaveu del grup
d’ERC-AM, Im. Sr. Portabella, que començà la seva intervenció manifestant l’acord i
el vot favorable tant a l’exposició de motius com a la proposta de resolució que ve
signada per quatre forces polítiques. Nosaltres entenem que aquesta proposta,
centralment, el que vol és deixar clar que val la penar mantenir la immersió lingüística
en el sistema educatiu en el nostre país perquè és un model d’èxit, i ha donat diferents
constatacions a l’entorn d’aquesta afirmació, així com de cohesió social, i que l’èxit és
que, fins i tot a nivell internacional ha estat reconegut. És evident que nosaltres
considerem imprescindible que el català continuï sent la llengua vehicular en el
sistema educatiu del nostre país i és evident, també, que el català és la llengua pròpia
de Catalunya perquè ho indica el seu nom, com la llengua pròpia d’Itàlia és l’italià i la
llengua pròpia de França és el francès. És obvi que la llengua pròpia de Catalunya és
el català. Per tant, ens sembla que algunes vegades ens emboliquem amb aspectes
que serien universalment acordats per cap mena de complexitat ni complicitat en les
afirmacions.
Voldria dir, també, que hi ha una afirmació que aquests dies ha fet el Pere Gimferrer,
que com vostès saben és una persona perfectament bilingüe perquè forma part de la
Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola (té llibres en castellà i llibres en català), que
diu que “anar en contra de la immersió lingüística no és anar a favor de l’espanyol sinó
que és anar a favor de la ignorància”. Jo comparteixo al cent per cent aquesta
afirmació al nostre Grup, ERC, i com ja se sap que el dret a la ignorància no és cap
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dret i que, en canvi, el dret al coneixement i tenir igualtat d’oportunitats i saber com
més llengües millor, defensar i mantenir la immersió lingüística va a favor que la gent
sí tingui aquesta capacitat de parlar més una llengua i, per tant, sigui bilingüe o
multilingüe.
És evident que les societats no són bilingües perquè hi hagin grups monolingües. Un
que parla només en castellà i altres, com els catalanoparlants, que parlem català i
castellà, perquè no existeixen monolingües catalans, i en canvi sí que existeixen
monolingües castellans, sinó que el bilingüisme es fomenta amb les persones que
parlen llengües i, per tant, són les persones les que han d’aprendre més d’una llengua
per poder ser bilingües o multilingües i, com ja he dit abans, com que la circumstància
és que no es dóna el monolingüisme català, però sí que hi han persones que no saben
català, el que val la pena és continuar insistint perquè aquestes persones sàpiguen,
com a mínim, dues llengües. Mentre això no passa, és evident que la llengua que
menys gent coneix del país necessita protecció, reconeixement i promoció. A més, si
atenem el que dèiem abans que el català és la llengua pròpia de Catalunya i tenim en
compte que, a Catalunya, més o menys es parlen 245 llengües segons els informes
tant de la Generalitat de Catalunya com d’altres institucions, o el català és la llengua
vincular, és la llengua franca, és la llengua comuna, és la llengua que ens uneix o el
català acabaria, tot i ser llengua pròpia, sent la llengua 246, cosa que és absolutament
inacceptable.
I encara un altre aspecte: en el món, hi han aproximadament sis mil llengües i, a
l’ONU, hi han aproximadament representats dos-cents estats. Si a cada Estat només
hi hagués una llengua oficial, això significaria la desaparició de 5.800 llengües arreu
del món, el que significaria, traduït en termes de, per exemple, biodiversitat, que
desapareixeria el 96% de totes les plantes i de tots els animals que hi han en el
planeta. Una autèntica bestiesa. El fet que s’estigui combatent la immersió lingüística
del català, sent la llengua que no és parlada per tothom encara ara a Catalunya i sent
una llengua que quantitativament parla menys gent que l’altra llengua oficial de
Catalunya significaria que aquesta llengua tendiria a desaparèixer i tendiríem a què hi
haguessin dues-centes llengües en el món i 5.800 desaparegudes. Per tant, no és
només una qüestió de defensa de la nostra pròpia llengua, que és obvi que ho hem de
fer, sinó que és la defensa, també, d’un concepte a favor de la diversitat cultural i no
del monolingüisme i el monocultiu cultural en un món cada vegada més globalitzat.
Per tant, i amb això acabo, jo diria que el que hem de fer és estar a l’alçada de la
situació i ser prou agraïts, prou responsables i prou lleials amb el català com a llengua
del país que, o bé ens ha vist néixer o bé ens ha acollit en peu d’igualtat a tots els
ciutadans.
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup d’ICV-EUiAE, Im. Sr. Mañas, el qual començà dient que per no repetir arguments del portaveu
que m’ha precedit, intentar afegir alguns elements nous sobre aquesta moció a part
d’expressar el nostre suport a la mateixa.
Felicitar l’ampli consens que aquesta moció tindrà. Dir que esperem que, al llarg
d’aquest mandat, d’aquesta legislatura, a la Diputació de Barcelona aquest consens es
mantingui per a tot allò que sigui defensar el servei públic educatiu i en català del
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nostre país. La Diputació de Barcelona (ho va dir el nostre president de Grup a la
sessió constitutiva) ha estat referent en la defensa de l’autogovern i de la llengua
catalana i així ho ha de seguir sent durant aquests quatre anys. No estem només
parlant dels drets del català, de la pervivència del català o del model d’èxit lingüístic
que suposa el model d’immersió i que ha estat reconegut internacionalment. Estem
parlant, també, d’un aspecte social molt important, que són els drets dels infants de
Catalunya a ser educats en la llengua del seu país, a tenir un model educatiu que els
garanteixi l’èxit i la plena immersió en el món laboral en el futur i el que està clar és
que el model d’immersió lingüística fins ara vigent està garantint que milers dels joves
que avui estan a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que poden tenir el castellà com a
llengua materna, a l’hora d’accedir al mercat laboral, poden conèixer perfectament el
català i estar en igualtat de condicions amb la resta de competidors que tinguin. Per
tant, estem parlant d’un model educatiu que fomenta la cohesió social i que fomenta
allò que nosaltres sempre hem defensat: que Catalunya és un sol poble, que volem
avançar junts en la defensa de la cultura catalana independentment dels orígens dels
ciutadans de Catalunya, independentment dels orígens dels seus pares. Realment, és
grotesc que l’any 2011, fa un mes, el portaveu que us està parlant en aquests
moments s’hagués de manifestar a la plaça de la Vila del seu Ajuntament en defensa
de l’escola catalana. Realment semblava un capítol del “Cuéntame”. Jo no havia vist
mai manifestacions en defensa de la llengua catalana perquè he tingut la sort
d’educar-me en el model d’immersió lingüística (per això estic fent aquesta intervenció
en català) i el que és realment grotesc és que alguns tribunals i algunes forces
polítiques puguin posar en dubte aquest model. Defensar i felicitar el consens obtingut
en aquesta moció i, sobretot, remarcar que el que estem fent avui és un pas decidit de
recolzament per mantenir un servei públic i educatiu de qualitat i en català en el nostre
país.
En el seu torn, el portaveu del partit socialista, Im. Sr. Mayoral, volgué detallar
diversos aspectes molt puntuals. En primer lloc, jo estic convençut que endegar el
procés d’immersió lingüística (que és un fet que es va produir a principis dels anys
vuitanta) ha estat un dels fets essencials en el procés de recuperació de les nostres
llibertats nacionals, en el procés de consolidació del nostre autogovern. A més, perquè
va ser fruit d’un llarg treball d’una defensa de l’escola catalana que té el seu origen a
Rosa Sensat i que té entre les seves defensores més il·lustres a una excel·lent mestra
(que, a més, va ser diputada d’aquesta casa), que és la Marta Mata, que va estar, ben
probablement, qui millor va teoritzar i qui millor va explicar la necessitat d’avançar en
aquesta línia. Per tant, en primer lloc, el procés que va portar a iniciar aquest procés
d’immersió lingüística a les nostres escoles neix del diàleg, del consens, de la
convicció que el més important del país és la seva gent i que és a partir de l’educació
de la seva gent com construïm un futur de qualitat: amb diàleg, consens, que
segurament avui, en aquests moments, també ens han d’ajudar a reconduir qüestions i
a mirar al futur en moments ben complexos.
En segon lloc, la immersió lingüística, des del meu punt de vista, només ha tingut
factors positius. S’han explicat: element essencial per a la preservació de la nostra
llengua, per al seu coneixement i el seu ús social; element essencial, també, com a
factor de cohesió (la normalització lingüística ha estat un element bàsic per evitar la
fractura social en funció de la llengua i ben segur que ha permès a la gent construir
comunitat tenint en compte aquest factor i evitant la fractura a partir de la llengua o del
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lloc d’origen), i també ha estat un model d’èxit escolar perquè s’han explicat els
resultats educatius, al final, el procés és el bon coneixement de les dues llengües. I,
per tant, crec que ha estat un factor essencial en la qualitat d’aquest país. La cohesió
ens porta a construir una societat de més qualitat i la immersió lingüística ha tingut
aquest element d’una manera clara, i de cara al futur cal seguir amb aquest model. És
un model d’èxit. Avui, com sempre, la nova realitat d’aquest país s’està construint a les
aules, a les escoles. S‘està construint a partir d’aquest espai en què els mestres i les
mestres cohesionen els nois i les noies, els nens i les nenes prescindint del seu origen
o de la seva llengua i la llengua de cohesió, la llengua de construcció del nostre futur
nacional, la llengua d’evitar la fractura només pot ser la llengua catalana, la llengua del
país, la llengua vehicular de l’escola, la llengua que ens ha de permetre construir
aquesta nova societat des de les aules i, per això, hem de defensar el procés
d’immersió lingüística des de la proximitat. Ho hem de fer des de les escoles. És el
paper, també, dels ajuntaments a les seves escoles, al costat dels mestres i les
mestres, però sobretot des dels ajuntaments recolzant aquests processos el que la
comunitat educativa ens necessita.
Som comunitat educativa, també els ajuntaments i, per tant, des d’aquesta proximitat
hem de contribuir a construir la societat cohesionada amb la llengua catalana com a
llengua vehicular i des de l’escola.
A continuació va intervenir el portaveu del grup de Convergència i Unió, Im. Sr.
García Cañizares, per manifestar que poca cosa més a afegir perquè, durant la
intervenció dels grups que presentem la moció, s’ha anat dient gairebé tot. El que es
pot dir tot i que les qüestions de la llengua es poden allargar, sobretot la d’immersió
lingüística, durant molta estona en aquest Plenari, però crec que seria reiteratiu repetir
moltes de les coses que s’han dit. És cert que una de les coses estranyes és que al
Ple de la Diputació l’any 2011 estiguem parlant del model d’immersió lingüística quan
ha estat un model d’èxit durant els últims trenta anys. És estrany i fins i tot crec que és
negatiu per a la cohesió social i la immersió al nostre país. És veritat i s’ha dit en
diverses ocasions. Ha estat molt important no només per a la cohesió social sinó
també per a la integració de molts ciutadans en la cultura catalana i en el país, que per
tant un país que defensa la seva cultura és un país integrador i l’idioma, en aquest cas
el català, ha estat un dels elements més importants d’aquesta integració i d’aquesta
cohesió social. Hi ha mostres evidents. Al llarg dels anys, molts fins i tot a nivell
personal que hem viscut les vivències d’altres llocs de l’Estat espanyol ens hem format
i hem estat capaços de ser qui som i de creure el país i entendre el país com
l’entenem justament per una qüestió d’idioma, de cohesió social, d’immersió
lingüística, de saber que el català és la nostra llengua. A hores d’ara, repetir que
l’idioma ha de ser un factor d’unió. Els idiomes estan per entendre’ns, no per discutirse i és evident que el que passa al nostre país és absolutament normal. El català és un
idioma que és el nostre, és el propi i el català és un idioma i el castellà ja el coneixem
perfectament. Ha estat mostra en aquesta immersió lingüística que els nostres
alumnes, els nostres joves i les nostres joves saben tant bé el català com el castellà i
que el nivell de castellà que tenen els ciutadans i els alumnes del nostre país és el
mateix que el que tenen altres alumnes d’altres llocs de l’Estat espanyol. Per tant,
defensar com sempre, insisteixo, amb aquesta situació estranya d’haver de defensar
això en l’any 2011, amb la immersió lingüística com un model d’èxit, model de cohesió
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social i, evidentment, integrador. Per tant, evidentment president, el vot de CiU serà
favorable a la moció.
Per finalitzar el torn d’intervencions, la Presidència donà la paraula al portaveu del
grup Popular, Im. Sr. Villagrasa que en primer lloc manifestà que el vot del Grup
Popular serà contrari perquè estem davant d’un greu posicionament polític ja que les
sentències judicials sempre s’han de complir ens agradi o no. Estem davant d’un atac
a un principi fonamental de la democràcia, com és la separació de poders, i amb
pronunciaments com aquest es vol influir en les decisions judicials, es vol pressionar
els jutges en les seves decisions per fer valoracions no segons arguments jurídics i
d’equitat sinó per conveniència política i això no només pot crear inseguretat jurídica
sinó que podem començar a dictar sentències judicials a la carta segons ens interessi
políticament o no, i això pot tenir molts qualificatius, però per descomptat no el de
democràtic.
Tots els models educatius que es vulguin defensar són legítims, afegí, tant el seu com
el nostre. Nosaltres volem que el català sigui llengua vehicular i volem que sigui cada
dia més fort i més present, però també han de ser presents altres idiomes que facin del
nostre model educatiu un model que ofereixi més oportunitats als nostres fills,
començant per l’altre idioma oficial a Catalunya, el castellà, també idioma propi dels
catalans i que no pot ser tractat com un idioma estrany. Vostès volen una educació
basada en la immersió lingüística d’un idioma només, el català. Nosaltres volem tres
immersions en una: la del català, la del castellà i la de l’anglès. No volem cap mena de
segregació. Volem una educació de qualitat que doni més oportunitats als homes del
futur, que avui són els nostres fills. Volem una educació trilingüe més rica i plural, que
faci més oberts de mentalitat i al món els nostres fills, que tinguin les eines per ser més
competitius el dia de demà en un món globalitzat i que ens permeti ser més oberts,
entenent que els idiomes no són fronteres sinó canals de comunicació i, senyors
Diputats, recordin: els idiomes només tenen dos enemics, els que es proveeixen i els
que s’imposen.
Finalitzada la intervenció del portaveus dels diferents grups polítics que integren la
Corporació, es va sotmetre a votació la Moció, que fou aprovada per majoria absouta,
amb els vots a favor dels diputats assistents dels partits polítics del grup de
Convergència i Unió, del grup dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya
– Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya i el vot contrari dels diputats assistents
del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 6 vots en
contra.
A continuació l a Presidència anuncià que s’ha presentat una Moció per part dels
grups polítics CIU, ICV-EUiA-E i ERC-AM, per rebutjar la reforma de l’article 135 de
la Constitució Espanyola. Atès que no figura inclosa a l’ordre del dia, la Presidència
anuncià la necessitat de declarar la urgència de la Moció, que requerirà la majoria
absoluta.
Sotmesa a votació la urgència, fou aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció del
Grup Popular i el PSC. Un cop aprovada la urgència es procedí, per part de la
Secretaria General, a la lectura de la Moció que és del tenor literal següent:
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2.- Moció que presenten els grups polítics de CiU, ICV-EUiA-E i ERC-AM rebutjar
la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola.
“Els diputats sotasignants, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups de
Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM), exposen:
Atès que els Grups Parlamentaris Socialista i Popular del Congrés dels Diputats han
aprovat conjuntament la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola pel
procediment d’urgència.
Atesa la transcendència d’aquesta proposició, que consagra a la Constitució la
limitació del dèficit estructural segons els marges establerts per la Unió Europea. I
estableix que una Llei Orgànica fixarà el dèficit estructural màxim permès a l’Estat i a
les Comunitats Autònomes, amb relació al seu producte interior brut; el contingut de
la qual ha estat acordada, en els seus termes fonamentals, exclusivament pel PSOE i
el PP, sense tenir en compte la diversitat de la ciutadania del conjunt de l’Estat i dels
seus representants polítics a les Corts.
Atès que la reforma constitucional determina que el pagament dels crèdits per
satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions gaudiran de
prioritat absoluta, i, per tant, sense atendre a les circumstàncies econòmiques i
socials de gravetat que en un moment donat es poguessin produir. Així com que el
volum de deute pel conjunt de les administracions públiques, en relació al producte
interior brut de l’Estat, no podrà superar el valor de referència establert en el Tractat
de Funcionament de la Unió Europea.
Atès que l’esmentada proposició estableix que les Entitats Locals hauran de
presentar equilibri pressupostari i que no té en compte que els Ajuntaments han
assolit competències impròpies, més del 30% de les que corresponen a les
Comunitats Autònomes, sense rebre el corresponent finançament. Cal recordar que
l’Estat no ha donat compliment a la Constitució, que en l’article 142, estableix que els
Ajuntaments hauran de participar en els ingressos de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes, garantint la cobertura dels serveis impropis.
Atès que aquesta reforma constitucional tindrà un impacte en el Món Local i a la
Generalitat de Catalunya important, ja que la limitació imposada als ens locals
repercutirà sens dubte en una reducció de la prestació de serveis públics en la
majoria del casos inassumibles i, discrimina totalment aquests demostrant un gran
desconeixement per la funció que desenvolupen com a administració més propera a
la ciutadania i, per tant, més coneixedora de les seves necessitats en quant a serveis
i prestacions públiques.
Atès que aquesta reforma constitucional consagra una determinada opció política,
que comporta limitar la capacitat d’actuació de les administracions públiques i que
afectarà la vida dels ciutadans i les ciutadanes, en tant que incideix negativament en
el manteniment i desenvolupament de l’Estat de benestar i en les polítiques de
reactivació econòmica en períodes de crisi.
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Atès que la reforma constitucional suposa una greu retallada de la capacitat
d’autogovern de Catalunya i del conjunt de les comunitats autònomes, així com un
atac a l’autonomia local.
Atès que una qüestió de la transcendència d’una reforma constitucional -la segona
que es realitza en trenta tres anys de vigència de la Constitució- s’ha realitzat de
forma improvisada, amb la legislatura pràcticament esgotada i una tramitació
d’urgència de poc més d’una setmana, sense cercar el consens entre conjunt de les
forces polítiques de tot l’arc parlamentari i sense promoure el debat social.
Atès que aquesta Corporació ha mostrat reiteradament el seu suport a l’autonomia
local i d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic, la Diputació de Barcelona
vol manifestar, de nou, el seu posicionament i aprovar la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
La Diputació de Barcelona acorda
Primer.- Rebutjar la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola aprovada pel
PSOE i el PP al Congrés dels Diputats i al Senat, pel qual s’estableix la limitació del
dèficit de les administracions públiques condicionant unilateralment i per imposició
les finances i la prestació de serveis públics dels ajuntaments i interferint greument
en la autonomia local d’aquests i en l’autogovern de Catalunya.
Segon.- Fer arribar aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,
al Senat, al Departament de Governació i Relacions Institucionals.”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència cedí l’ús de la paraula als portaveus
dels grups polítics de la Corporació. En primer lloc va intervenir el portaveu del grup
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Im. Sr. Portabella, que començà
manifestant que dona suport a aquesta moció perquè expressa el que, per a nosaltres,
és una discrepància important tant amb la forma com amb el contingut de com s’ha
produït una reforma constitucional, començà dient, en la forma, tots sabem que, quan
Catalunya ha tingut una iniciativa des del Parlament de Catalunya o des del Govern
per tal de promoure una reforma a la Constitució que afavorís les nostres tesis, sempre
s’ha plantejat una enorme complexitat com un dels aspectes més difícils de poder tirar
endavant i sempre desaconsellant que s’obrís aquest meló, i ara resulta que en quinze
dies hem vist una reforma-exprés urgent que limita l’autonomia de les comunitats
autònomes, singularment la de la Generalitat de Catalunya, i l’autonomia local.
Nosaltres creiem que és bastant alliçonador de com funcionen les coses a l’Estat
espanyol en relació amb la reforma de la Constitució després de veure aquest procés
(segona vegada que es modifica la Constitució en els darrers trenta-tres anys) i la
desesperança de veure que quan el PSOE o el PP es posen al capdavant i volen fer
una reforma de la Constitució es fa en un plis-plas, però que, quan es fa des d’una
òptica territorial o des de forces polítiques que no tenen la implantació estatal de la
mateixa importància, doncs no hi ha manera de superar les enormes adversitats que
s’hi van plantant. Per tant, en primer lloc un rebuig a la forma com s’ha fet perquè
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nosaltres creiem que s’hauria d’haver fet una consulta, s’hauria d’haver intentar
generar un consens amb forces polítiques i amb els actors socials, de fer una consulta
ciutadana i, òbviament, des de la meva força política, nosaltres defensem el dret a
decidir, no només el dret a ser consultats sinó, també, el dret a decidir.
No deixa de ser singular que l’autonomia local pateixi unes conseqüències severes
com les que es desprenen d’aquesta modificació constitucional quan, en realitat, el
deute que té el conjunt de l’Estat, més del 75% o a l’entorn del 75% correspon a
l’Estat, a l’entorn del 15% a les autonomies i un 6% als municipis, i tots sabem com
s’ha anat fraguant aquest dèficit municipal: en molt bona part, per l’assumpció de
competències que no ens tocaven, però que la consciència de l’Ajuntament feia que
s’assumissin per donar servei a la ciutadania. Llavors trobem que hi ha unes
limitacions que efectivament afecten les diferents administracions, però el pes i la
responsabilitat del deute no és el mateix i la limitació de la capacitat d’autonomia de
l’Ajuntament tindrà una clara repercussió sobre els serveis de proximitat que es donen
i, per tant, en el que per a nosaltres és vital per a la cohesió social i per l’entesa dintre
del país, que és el manteniment de l’Estat del Benestar. A més, al darrere hi ha un
factor ideològic econòmic gens menystenible. N’hi ha prou amb fer retallades i amb fer
contenció de la despesa per sortir de la crisi? Nosaltres creiem que no i aquesta
modificació constitucional marca clarament el que és un camí del paper de les
institucions públiques vers la crisi, i nosaltres creiem que les administracions públiques
(i això és clar que està directament relacionat amb l’estat de sanejament que tingui
cada una d’aquestes) han de contribuir en el reactivament econòmic de la crisi i
participar d’ella el més actiu que li permetin les seves pròpies finances. Per tant, al
darrere hi ha una visió que aquests mateixos dies venia desmentida per aquests
organismes supracontinentals que alliçonen tots els països tot i que hi hagi bona part
de la responsabilitat econòmica de la crisi actual, que és severa i persistent des del
segon semestre del 2008, que deien: “Escoltin. No n’hi ha prou amb estalviar.
Recordin-se, eh?”, però ells no paren de collar. Doncs això el que fa és collar i, per
tant, una cosa és el sentit comú, una cosa és la responsabilitat, una cosa és el rigor,
una altra cosa és saber que no estem per tirar coets i que s’ha d’apel·lar a la pròpia
responsabilitat. L’altra és marcar un altre tipus de model econòmic que nosaltres no
compartim. Per tant, tant per la forma com s’ha fet la reforma de la Constitució com pel
contingut que inclou aquesta reforma, nosaltres estem a favor d’aquesta moció.
Tot seguit, el portaveu del grup d’Iniciativa per Catalunya-EuiA-E, Im. Sr. Mañas,
va fer ús de la paraula per agrair el suport i la bona voluntat que han tingut els grups
de CiU i ERC en consensuar aquesta moció amb nosaltres des del primer moment en
què vam anunciar que la presentaríem, ja que crèiem i creiem que és força important
que la Diputació de Barcelona es pronunciï davant d’aquesta reforma constitucional
per qüestions de fons, de forma i de contingut. Quant a les qüestions de forma, estava
recordant aquests dies que els manuals de Ciència Política sovint marcaven com a
característica de la Constitució Espanyola (i com un dels seus defectes) la rigidesa a
l’hora d’abordar mecanismes de reforma. El PSOE i el PP ens han demostrat que
aquests manuals de Ciència Política estaven del tot equivocats i s’han de canviar. Van
pactar una reforma constitucional en dos dies i la van portar a terme sense tenir en
compte l’ampli consens polític que va tenir la Constitució de 1978 i, el que és més
important, i és que en una democràcia consolidada com la nostra, amb un model
singular de descentralització, com és l’Estat autonòmic, que està plenament consolidat
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i amb unes entitats municipalistes fortes i organitzades a l’Estat espanyol, qualsevol
canvi de l’arquitectura institucional d’aquest Estat, qualsevol canvi que tingui a veure o
afecti la capacitat d’endeutament de les comunitats autònomes, de l’autogovern de
Catalunya i, en aquest cas, dels organismes locals s’ha de fer i consensuar no només
en l’àmbit polític sinó, també, amb els interlocutors institucionals. Des del punt de vista
de l’autogovern de Catalunya, ens sembla del tot sorprenent que el PSOE i el PP,
després del 10 de juliol de 2010, s’atreveixin a pactar una reforma constitucional sense
tenir en compte la veu majoritària dels partits polítics catalans. Creiem que hi han
lliçons que no han entès i que hi ha partits polítics de l’Estat espanyol que segueixen
sense entendre la realitat política catalana.
Des de la perspectiva municipal, és molt important que la Diputació de Barcelona es
pronunciï. Aquesta reforma constitucional consagra una determinada política
econòmica; consagra una determinada visió neoliberal del que ha de ser la política
econòmica; elimina una de les virtuts que tenia la Constitució de 1978, que era que
donava un ampli marc on podien cabre tot tipus de polítiques econòmiques i tot tipus
de concepcions sobre el que havia de ser l’organització de l’economia en el nostre
Estat (això ha quedat limitat per aquesta reforma constitucional), i aboca els
ajuntaments a no poder atendre les demandes que la crisi està comportant que hagin
d’atendre, aboca uns ajuntaments que ja tenen seriosos problemes financers i que no
hi ha cap perspectiva que es resolguin mitjançant la nova Llei de finançament a no
poder-se endeutar i aboca aquests ajuntaments a no poder fer les polítiques que fan
en aquests moments i que les fan suplint, molt sovint, les polítiques que les comunitats
autònomes no estan desenvolupant i que assumeixen els ajuntaments. Els
ajuntaments, com tots sabem els que estem aquí asseguts, són prestadors directes de
serveis a la ciutadania, de serveis bàsics a la ciutadania. Avui, la ciutadania està
demandant més serveis socials, més serveis de proximitat per fer front als efectes de
la crisi. Avui, les famílies catalanes no troben resposta als problemes que tenen per
sortir de la crisi econòmica per part dels ajuntaments per manca de capacitat financera
i aquesta reforma constitucional limita més encara la capacitat dels ajuntaments. Jo
crec que és un pas molt important que avui la Diputació es pronunciï en aquest tema.
Jo crec que és políticament molt important que el Grup de CiU també doni recolzament
a aquesta moció i crec, realment, que el PPC i el PSC han de reflexionar i fer arribar
també a les seves direccions estatals el que és el sentit majoritari de Catalunya: que
una reforma constitucional no es pot fer en contra de l’autogovern de Catalunya, no es
pot fer excloent la majoria de partits polítics catalans i, sobretot, no es pot tocar
l’arquitectura institucional d’un país sense el consens dels organismes i les entitats que
representen aquestes institucions.
A continuació, la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu de Convergència i
Unió, Im. Sr. Garcia Cañizares, que començà dient que segurament, era necessari o
no fer una modificació de la Constitució atesa la situació actual. Podria ser-ho, però és
que no ho sabem i no ho sabem perquè els dos partits majoritaris de l’Estat espanyol
van decidir unilateralment que farien una variació en la Constitució Espanyola, sense
tenir en compte els altres partits que representen territoris. Crec que, en el cas de
Catalunya, és molt evident que l’exclusió dels partits que representem els ciutadans de
Catalunya és un menyspreu directament als ciutadans de Catalunya i als seus
representants. No és possible i no és lògic que una Constitució que va fer un esforç de
consens en 1978-1979, no és possible que quan es fa una modificació no es posi
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damunt la taula per negociar. La Constitució va ser de consens, la Constitució en el
seu moment va estar a l’esforç de molts diputats i diputades en un moment complicat
per a l’Estat i les autonomies. Va ser un esforç de consens, d’acord i sembla estrany
que l’any 2011 fem una modificació excloent aquells qui van participar a la Carta
Magna. Per manca de consens, per manca de ganes d’acord, perquè entenem a més
que no era tan urgent (perquè al final el que s’aplicarà s’aplicarà d’aquí a uns anys i no
immediatament), perquè creiem que, quan es comença a discriminar representants
ciutadans, es comença a discriminar directament ciutadans i això és greu en un Estat
plurinacional del qual tots els partits polítics d’abast estatal han fet bandera i han
nomenat en moltes ocasions. Creiem que directament afecta les finances
autonòmiques, però molt les finances locals. És curiós que estiguem modificant una
Constitució que té un article, el 142, que ha de garantir el finançament dels
ajuntaments i el finançament dels impropis dels ajuntaments i és curiós que, no
havent-se aplicat allò que deia la Constitució i allò que diu la Constitució per resoldre
les finances locals, ara sí que es faci una modificació per posar sostre a la despesa
que poden fer els ajuntaments. És curiós i és estrany. Insisteixo que discriminar no és
el tarannà que ha de tenir aquesta Constitució. És evident que el millor hagués estat
posar-lo a referèndum, a què els ciutadans opinessin. Això ja és impossible, però si
això no era com a mínim s’hauria d’haver convidat els partits polítics de l’arc
parlamentari a participar. No s’ha fet i s’ha pres la mesura d’una manera, crec, massa
impositiva, massa des dels dos partits que tenen abast nacional.
I, per últim, crec que el que ens cal al país i el que cal a l’Estat, potser, no és un canvi
ni una modificació de la Constitució sinó governs responsables que siguin capaços de
tirar endavant el país i de sortir de la crisi. Menys modificacions constitucionals i més
responsabilitat política dels governs.
En el seu torn, el portaveu del grup Popular, Im. Sr. Villagrasa, manifestà que
votaran en contra perquè, com tots vostès bé coneixen, estem en una situació de
gravíssima recessió econòmica a Catalunya, Espanya i Europa i la reforma de la
Constitució és favorable per a l’economia catalana i espanyola i, per tant, una mesura
absolutament necessària per al bon funcionament i desenvolupament de la nostra
economia i per intentar limitar les dades d’atur. Les recomanacions de la Comissió
Europea i del Consell Europeu ens demanen a les nacions sobiranes membres de la
Unió que implementem les mesures necessàries i adaptem la reducció del deute i la
reducció del dèficit per millorar la nostra economia i fer, així, que aquests sigui més
competitiva. Per tant, la decisió de donar suport a la reforma constitucional és una
decisió que afavoreix els interessos de Catalunya, afavoreix els interessos de les
famílies catalanes i de les empreses i treballadors catalans. Traslladar el missatge, de
les administracions públiques, que no s’ha de gastar més del que s’ingressa és un
missatge positiu, de sentit comú i de responsabilitat amb Catalunya i Espanya. Limitar
el dèficit i el deute és traslladar el missatge, als ciutadans, que això garantirà la
viabilitat del nostre estat de benestar. Aquesta reforma estableix la garantia, per a les
generacions futures, que no hipotecaran el seu futur i, alhora, garantir a tots els
ciutadans que no tindrem mals governs que gestionaran de manera irresponsable els
recursos públics. Senyors Diputats, hem de suposar que l’actual situació de deute
acumulat a Catalunya, de més de quaranta milions d’euros, no els agrada i més tenint
en compte que, fa set anys, era de dotze milions, i és precisament amb aquesta
reforma que es garanteix que no es torni a produir aquesta situació, però pot ser que el
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motiu real de no recolzar aquesta reforma per part d’algun partit sigui una altra, que és
no creure ni en Espanya ni en Europa i, per tant, no li fan cap favor al bon futur de
Catalunya. Tot el contrari, a perjudicar. I si parlem de consens, potser hem de fer
números. Aquest reforma s’ha aprovat amb més del noranta per cent dels diputats al
Congrés dels Diputats, però si parlem dels diputats catalans, al Congrés està
recolzada per més del setanta per cent dels diputats catalans a Madrid. És curiós el
concepte que tenen de consens alguns partits.
Per finalitzar en les intervencions, la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu
del grup socialista, Im. Sr. Mayoral, el qual manifestà en primer lloc la voluntat de no
donar suport a la moció per qüestions de forma i, també, per qüestions de fons.
Deixeu-me començar per les qüestions de forma. Mireu, aquest Grup mai no ha estat
partidari de convertir el Ple de la Diputació de Barcelona en un espai que reprodueixi
els debats al Parlament de Catalunya o bé del Congrés dels Diputats. Aquest és un
espai en què volem debatre i debatem allò que correspon al món local, a on defensem
intensament el món local. No és el lloc, i per això no hem donat suport a la urgència,
no és el lloc perquè és un tema substanciat, debatut, aprovat pel Congrés dels
Diputats, però en tot cas, no entrant en el debat que es va suscitar en el Congrés dels
Diputats, sí que voldria com a mínim fer un parell o tres mencions de qüestions que
s’han dit que em sembla que mereixen algun matís, si més no, per entrar després en el
fons. Aquesta modificació de la Constitució el que fa, recordem-ho, és limitar el dèficit,
però no condicionar la despesa. En el dèficit establert, hi caben totes les polítiques i ha
de ser, llavors, una Llei orgànica qui acabi fixant aquests límits. Per tant, no podem dir
que aquesta sigui una reforma que vagi en el sentit de condicionar les polítiques dels
grups i dels ciutadans d’aquest país, ans al contrari, marca un límit al dèficit, que em
sembla imprescindible en moments tan durs com els que vivim i òbviament, com
també s’ha dit, els representants dels ciutadans de Catalunya (uns quants) també han
votat aquesta reforma. M’agradaria recordar que el PSC té vint-i-cinc diputats a Madrid
i, per tant, també representen, tant com els diputats de CiU, el nostre país. El PSC va
donar suport a aquesta reforma constitucional. Per tant, hi ha una part del país que ha
estat en aquest debat i que ha consensuat aquest, com han fet també els diputats del
PP.
Però deixeu-me entrar en els temes de fons perquè totes les intervencions que he
sentit han parlat de la part expositiva d’aquesta moció, però tant centrats en la part
dispositiva, jo diria, que els portaveus han passat de puntetes i no han entrat en realitat
en el que es pretenia o el que s’hauria de debatre, que és la proposta de resolució que
es posa sobre la taula, que no és ni més ni menys que com la reforma constitucional
afecta les finances locals. Deixeu-me dir que la relació entre la reforma de l’article 135
de la Constitució Espanyola i la limitació de la despesa dels ajuntaments és més que
discutible. Existeix un instrument legal que es diu Llei de les hisendes locals i existeix
un altre instrument legal que és la Llei d’estabilitat pressupostària. Aquí està fixat el
límit de despesa als ajuntaments i el tenim, ens agradi més o ens agradi menys, però
estem funcionant tots plegats, amb aquests instruments legislatius i, per tant, la
despesa i el marc de maniobra dels ajuntaments està fixat, des del punt de vista legal,
per lleis que no estan afectades per la reforma constitucional. La insuficiència
financera dels ajuntaments és estructural i ho han explicat, millor que jo, el president
de la Federació de Municipis, senyor Bustos, o el president de l’Associació Catalana
de Municipis, senyor Esteve. No té res a veure amb la Constitució, té a veure amb el
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fet que no s’ha abordat una qüestió essencial, que és la forma de resoldre el
finançament del món local. Tirar endavant una llei que reguli de manera òptima les
finances del món local i aquí tots els governs de tots els colors polítics no han estat
capaços de moure aquest pedra que és essencial per tal d’avançar. Recordem-ho.
Estem com a l’any 1979. La despesa local o la part de la despesa local en el conjunt
de la despesa pública està al tretze per cent, com el 1979. S’han mogut coses? Sí.
L’Estat ha transferit competències i recursos a les autonomies, però estem al tretze per
cent i, com s’ha dit aquí, fent moltes més coses perquè els governs de proximitat
parlen amb la gent i acaben fent més coses de les que els pertoca. Un estudi
d’aquesta casa ens explica que el trenta per cent de la despesa dels ens locals i dels
ajuntaments en qüestions que no són de competència pròpia. Com la majoria de
vostès, jo porto unes quantes setmanes parlant amb molts alcaldes (estem constituint
aquest nou ens, la Diputació en la seva nova etapa) i cadascú, en el seu paper, està
buscant el diàleg i la interlocució amb els alcaldes. Els hi asseguro que cap de les
desenes d’alcaldes amb qui he parlat de tots els colors polítics no m’ha parlat de
l’article 135 de la Constitució pel que fa als seus problemes. M’han parlat d’altres
coses: de com resoldre aquest problema estructural, de quan abordarem, quan
abordaran el país i l’Estat la reforma de la Llei o la nova Llei d’hisendes locals i m’han
parlat, per exemple, de l’incompliment del Govern de la Generalitat pel que fa al
conveni d’escoles bressol o el conveni d’escoles de música. Alcaldes de tots els colors
polítics. Preocupa. O m’han parlat, per exemple, del deute que la Generalitat té amb
molts ajuntaments (en alguns casos, amb bastants zeros) i m’han parlat, també, de la
preocupació per veure com s’articula el retorn dels diners que l’Estat ens reclama. Em
parlen d’aquests temes: aquestes són les preocupacions dels alcaldes i les
alcaldesses. Aquestes són i no l’article 135 de la Constitució. Es tracta de mirar
endavant i es tracta de que aquesta Corporació afronti i sigui proactiva en temes
essencials com, per exemple, com afrontem aquest nou disseny de l’Hisenda local,
com treballem junts per resoldre el problema estructural del finançament dels
ajuntaments o bé com, també des de la Diputació, fem com els ajuntaments i la
Generalitat, en moments greus de crisi econòmica, siguin capaços de trobar el
consens bàsic per avançar conjuntament. Governs responsables, avançar
conjuntament.
El país és la suma de moltes coses, també dels ajuntaments. O bé caldrà parlar,
també, de com afrontar la Llei orgànica que ha de desplegar l’article 135 de la
Constitució. I òbviament buscant el consens. Aquí ens trobaran, també, i òbviament
també, aquesta casa ha de tenir molt clar que la Diputació de Barcelona està al servei
del món local, ha de caminar al costat del món local, ha de defensar els recursos del
món local i ha de mirar que aquests recursos s’incrementin, i això no té res a veure
amb l’article 135 de la Constitució, no té res a veure. La part substantiva del que afecta
el finançament i l’autonomia local ve condicionada per altres qüestions que he intentat
descriure.
Finalitzada la intervenció dels portaveus dels diferents grups polítics que integren la
Corporació es va sotmetre votació la Moció que fou aprovada per majoria absoluta
amb el vots a favor dels grups polítics de dels partits polítics del grup de Convergència
i Unió, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i
el vot contrari dels diputats assistents del grup del Partit Popular i del grup dels
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Socialistes de Catalunya, sent el resultat definitiu de 26 vots a favor i 24 vots en
contra.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 13 hores i 5 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Salvador Esteve i Figueras

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 540228 al 540338.
Barcelona, 28 d’octubre de 2011

La Secretària General
Petra Mahillo García
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