
 
ACTA DE LA SESSIÓ 

PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 27 de febrer de 2014, a les 12 hores i 05 minuts, es reuneix 
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 
Sr. Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident primer, Sr. Ferran 
Civil i Arnabat,  Vicepresidenta segona, Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident 
tercer, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Sr. Antoni Fogué i Moya, i 
amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació senyors/senyores: 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, 
Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero, 
Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan 
Carles García i Cañizares, Carme García i Lores, Ignasi Giménez i Renom, Sara 
Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, 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, 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, Francesc Serrano i Villarroya, 
Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil. 
 
Actua de secretària la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell i el Tresorer, Sr. Josep 
Abella Albiñana.  
 
Excusa la seva absència el Diputat Sr. Marc Castells i Berzosa. 
 
Oberta la sessió, la Presidència manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia del Ple 
ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat senyor Carles Combarros i 
Vilaseca, candidat electe del grup de CiU per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central i després d’haver donat 
compliment als requisits legalment i reglamentàriament establerts. Tot seguit la 
Presidència prega al Sr. Combarros i Vilaseca que s’acosti a la Mesa Presidencial a 
l’objecte de prendre-li jurament o promesa del seu càrrec conforme a la fórmula 
reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
A continuació, el Sr. Combarros i Vilaseca s’aixeca i lliura la credencial a la Secretària 
General, qui manifesta que és conforme. Seguidament, s’acosta a la Mesa 
Presidencial i el President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 
establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril: “Jureu o prometeu, per la vostra 



consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la 
Diputació de Barcelona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El nou 
diputat,  Sr. Combarros i Vilaseca, contesta “Ho prometo”. 
 
Una vegada llegida la fórmula, el President procedeix a colocar-li la insígnia de la 
Diputació de Barcelona i a partir d’aquest moment adquireix la condició de Diputat amb 
els honors, drets, privilegis i obligacions pròpies del seu càrrec, i es dirigeix a seure al 
seu escó. 
 
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 al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i 
Vilaseca, de Convergència i Unió, en substitució de la Il·lma. Sra. María Cruz 
Hernández Hernández. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2014 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa la modificació de la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment de les Àrees de Territori i Sostenibilitat; Atenció a les 
Persones; Hisenda, Recurs Interns i Noves Tecnologies i  Desenvolupament Econòmic 
Local. 
 
Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General 
 

3.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de les errates advertides en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals de contractació de la Diputació de Barcelona, 
aprovat definitivament per Acord plenari núm. 207/13, de 28 de novembre de 2013. 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

4.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci 
Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Intervenció General 
 

5.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General 
corresponent a la fiscalització plena posterior de l’exercici 2013. 



6.- Dictamen que proposa aprovar determinades modificacions de la tarifa annexa a 
l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Servei de Programació 
 
7.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014, i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 

8.- Donar compte de l’acord del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària, 
de data 13 de febrer de 2014, que aprovà la realització d’una addenda, i d’un protocol 
de desenvolupament d’aquesta, al conveni de col·laboració de 17 de setembre de 
2013, addenda i protocol que es realitzaran  entre l’Agència Tributària de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona (ORGT), per a la realització d’una prova pilot d’actuacions de 
gestió recaptatòria d’ingressos de dret públic. 
 

9.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Montgat, en relació a 
revocar la delegació de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 

10.- Dictamen que proposa la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del 
Barcelonès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de 
determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 

11.- Dictamen que proposa acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
La Llacuna, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de 
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora modificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 

12.- Dictamen que proposa acceptar 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 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 

13.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Martorell 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. 
 

14.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 

15.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Roda de Ter, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 



16.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals 
 

17.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 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. 
 

18.- Dictamen que proposa acceptar 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. 
 

19.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 

20.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 

21.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vallromanes, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.  
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Declaració d’emergència 
 

22.- Donar compte al Ple del Decret dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de 
Barcelona, en data 27 de gener de 2014, en virtut del qual es declara l’emergència de 
les actuacions necessàries per pal·liar desperfectes en el pont de la Gleva sobre el riu 
Ter, situat a la BV-4608 entre els p.k. 19,432 i pk. 19,560. T.M. Manlleu i Les Masies 
de Voltregà, produïts a conseqüència d’un impacte en la contenció del pont, que va 
afectar a l’estructura del tauler, el dia 11 de gener de 2014. 
 

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 presenten els grups del PSC-PM,  ICV-EUiA-EPM, ERC-AM i CiU de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local. 

 



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 
 
3.- Precs  
 
4.- Preguntes 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2014 
 
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 
2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se 
cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 18 de febrer de 2014, que proposa la modificació de la 
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de les Àrees de 
Territori i Sostenibilitat; Atenció a les Persones; Hisenda, Recurs Interns i Noves 
Tecnologies i  Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de 
2011, va elegir 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, de19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació 
i jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió 
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, 
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar fixar la creació de cinc Comissions Informatives i de Seguiment i de la 
Comissió Especial de Comptes, d’acord amb l’estructura organitzativa de la Diputació 
de Barcelona distribuïda en sis Àrees executives i competencials. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 14 de febrer de 
2012 va aprovar la nova estructura de la Diputació de Barcelona en cinc Àrees 
competencials i executives: Àrea de Presidència; Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local; Àrea d’Atenció a les Persones; Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies 
 
Atès que el Ple de la Corporació en aquesta mateixa sessió extraordinària acordà que, 
de conformitat amb els articles 12 i 13 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, 
es configurés per a cada Àrea executiva i competencial una Comissió Informativa i de 
Seguiment que tindrà la mateixa denominació, a excepció de l’Àrea de Presidència ja 



que la proposta o dictamen d’aprovació dels actes administratius executius que siguin 
competència plenària d’aquesta Àrea executiva es sotmetran a informe i consideració 
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies. 
 
Atès que el Ple corporatiu en la dita sessió acordà que els cinc grups polítics de la 
corporació tinguessin representants, com a membres de ple dret, en les  Comissions 
Informatives i de Seguiment en proporció a la seva representació dins del Ple 
corporatiu, en la forma següent: 
 

a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local; Comissió Informativa i de Seguiment de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones i Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, es fixà el nombre total de membres en 17, inclòs el 
President o Presidenta, distribuïts entre els grups polítics de la manera 
següent: 

 

 CiU ........................  7 membres de ple dret 
 PSC .......................  6 membres de ple dret 
 PP ..........................  2 membres de ple dret 
 ICV .........................  1 membre de ple dret 
 ERC ........................  1 membre de ple dret 

 

b) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, atès que en aquesta es dictaminen tots 
els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència 
plenària, i atès que es van ampliar les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi 
va incloure  la matèria de cultura, es fixà el nombre total de membres en 25, 
inclòs el President o Presidenta, distribuïts entre els cinc grups polítics de la 
manera següent: 

 

 CiU ........................  10 membres de ple dret 
 PSC .......................   9 membres de ple dret 
 PP ..........................   3 membres de ple dret 
 ICV .........................   2 membres de ple dret 
 ERC ........................  1 membre de ple dret 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de març de 2013, per 
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició 
de les Comissions Informatives i de Seguiment, i concretament la incorporació com a 
membre de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, de l’Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern, en representació 
del grup del PSC-PM, d’acord amb el seu escrit de data 28 de febrer de 2013, que va 
tenir entrada el Registre general de la Diputació de Barcelona, en data 1 de març de 
2013. 
 



Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de març de 2013, per 
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició 
de les Comissions Informatives i de Seguiment, concretament la incorporació com a 
membre de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, de l’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, en 
representació del grup del PSC-PM, d’acord amb el seu escrit de data 28 de febrer de 
2013, que va tenir entrada el Registre general de la Diputació de Barcelona, en data 1 
de març de 2013. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 25 d’abril de 2013, per 
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició 
de les Comissions Informatives i de Seguiment i  concretament la incorporació de la 
Il·lma. Sra. Carme García Lores com a membre de ple dret en la Comissió Informativa i 
de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en substitució de la Il·lma. Sra. Pilar 
Díaz Romero, i en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, en substitució de la Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta 
Guarner, en reprersentació del Grup polític PSC-PM. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup PSC-PM, de data 28 de gener de 2014, que va tenir 
entrada en el Registre General d’aquesta Diputació el mateix dia 28 de gener de 2014, 
amb el número 1400004610, pel qual es proposa modificar la Composició de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el sentit 
d’adscriure-hi com a membre del ple dret de la dita Comissió l’Il·lm. Sr. Ramon Serra 
Millat en substitució de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero. 
 
Vist l’escrit presentat pel Grup de CiU, de data 18 de febrer de 2014, que va tenir 
entrada en el Registre General de la Diputació, en data 19 de febrer, sota el número 
1400009743, en el qual es proposa nomenar, com a membre de ple dret, el nou 
Diputat Il·lm. Sr. Carlos Combarros i Vilaseca en les Comissions Informatives i de 
Seguiment d’Atenció a les Persones i d’Hisenda, Recurs Interns i Noves Tecnologies, 
en substitució de la Il·lma. Sra. Mireia Hernández Hernández que va dimitir del seu 
càrrec de diputada, amb efectes del dia 30 de gener de 2014 i també nomenar-lo, com 
a membre de ple dret, en la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament 
Econòmic Local, en substitució de l’Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa. 
 
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 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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. 
 
Vista la proposta presentada pel Grup PSC-PM en data 28 de gener de 2014, abans 
assenyalada. 
 
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 Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR la creació de les Comissions informatives i de seguiment 
d’aquesta Corporació, d’acord amb l’actual estructura organitzativa de la Diputació de 
Barcelona, que a continuació es determina. Així mateix, ACORDAR que aquests 
òrgans col·legiats no resolutoris estaran integrats proporcionalment al número de 
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada Grup polític, en la forma 
acordada pel Ple de la Corporació i integrada pels següents Diputats i Diputades:  
 
IV COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA DE 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 
membres de ple dret, inclòs el President 

 
President: IL·LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident primer de 
la Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta 
Corporació. 
 
Vocals: 
 

a) CiU:  
1. Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, President suplent 
2. Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells 
3. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
4. Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch 
5. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
6. Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca 
 



b)  PSC-PM: 
 

1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín 
2. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern 
3. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez 
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
5. Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 

 
c) PP: 

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia 
2. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado 

  
d) IVC-EUIA-E: 
 

1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté 
 

e) ERC-AM: 
 

1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete 
 

IV COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la 
Presidenta 

 

Presidenta: IL·LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta 
segona de la Diputació de Barcelona,  i per delegació del President 
d’aquesta Corporació. 
    

Vocals: 
 

a) CiU:  
 

1. Il·lma. Sra.  Mireia Solsona i Garriga, Presidenta suplenta 
2. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
3. Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri 
4. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
5. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas 
6. Il·lm. Sr. Carles Combrarros i Vilaseca 
 

b)  PSC-PM: 
 

1. Il·lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya 
2. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès 
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores 
4. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
5. Il·lma. Immaculada Moraleda Pérez 
6. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern 

 



 PP: 
 1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol 
 2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol 
  
c) IVC-EUIA-E: 
 
  1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera 
 
d) ERC-AM:  
 
 1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete 

 
IV COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el 
President 

 
President: IL·LM. SR. JOAQUIM FERRER I TAMAYO, Vicepresident tercer 
de la Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta 
Corporació. 
 
Vocals: 
 
a) CiU:  
 

1. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President suplent 
2. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas 
3. Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura 
4. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra 
5. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
6. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

 

b) PSC-PM: 
 

1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín 
2. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom 
3. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné 
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
5. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Il·lm. Sr. Ramon Serra Millat 

c) PP: 
1. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro 
2. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil  

 
d) IVC-EUIA-E: 

 
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera 
 
 



 e) ERC-AM: 
 

1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix 
 

IV COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’HISENDA, 
RECURSOS INTERNS I  NOVES TECNOLOGIES, que estarà integrada per 25 
membres de ple dret, inclòs el President 

 
President: IL·LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL i per delegació del 
President de la Diputació de Barcelona 

 
Vocals: 
 

a) CiU:  
 

1. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, President suplent 
2. Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo 
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
4. Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa 
5. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas 
6. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa 
7. Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura 
8. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra 
9. Il·lm. Sr. Carles Combrarros i Vilaseca 

 
b) PSC-PM: 

 
1. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès 
2. Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido 
3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
4. Il·lma. Sra. Carme García Lores 
5. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné 
6. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
7. Il·lma. Núria Marín Martínez 
8. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà 
9. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom 
 

c) PP: 
 

1. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil 
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol 
3. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado 

  
d) IVC-EUIA-E: 

 
1. Il·lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás 
2. Il·lm. Sra. Elsa Blasco Riera 



e) ERC-AM: 
 

1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix  
  

Tercer.- ACORDAR 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, també informarà d’aquells 
assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència. 
 

Quart.- ACORDAR que la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES tindrà la mateixa 
composició que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies. 

 
Cinquè.-  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 per aquest s’estableixin. 
 
Sisè.- ACORDAR que el nomenament de l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca, com 
a membre de ple dret, de les Comissions Informatives i de Seguiment d’Atenció a les 
Persones, Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, i Desenvolupament 
Econòmic Local quedi supeditat a la seva presa de possessió del càrrec de diputat, 
durant la celebració de la sessió plenària ordinària del dia 27 de febrer de 2014.  
 
Sisè.- 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, de la Junta de Portaveus, al Coordinador general, 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 n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General 
 

3.- Dictamen de data 19 de febrer de 2014, que proposa aprovar la rectificació de 
les errates advertides en el Plec de Clàusules Administratives Generals de 
contractació de la Diputació de Barcelona, aprovat definitivament per Acord 
plenari núm. 207/13, de 28 de novembre de 2013. 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 28 de novembre de 2013, aprovà, 
per majoria absoluta i unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els 
següents acords: 



“Primer.- APROVAR definitivament el Plec de clàusules administratives generals de 
contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats 
de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11. 
  
Segon.- TRAMETRE a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Plec i el text 
íntegre d’aquests.  
 
Tercer.- COMUNICAR els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el 
caràcter preceptiu del seu Dictamen en relació amb el Plec de clàusules administratives 
generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, 
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i 
als privats de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci 
sobre l’aprovació definitiva del Plec i el seu text íntegre. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la referència dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi als 
presents”. 

 
II. Amb posterioritat a l’esmentada aprovació, s’ha posat de manifest l’existència 

d’errates en dues de les clàusules del PCAG: 
 

a) On diu (Clàusula 64): “c.1)”, “c.2)” i “c.3)”, 
 
 ha de dir: “d.1)”, “d.2)” i “d.3)”; 
 
b) On diu: “Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte 

de concessió d’obra pública. 1. Les causes específiques de resolució del 
contracte de gestió de serveis públics,...”, 

 
 ha de dir: “Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del 

contracte de concessió d’obra pública. 1. Les causes específiques de 
resolució del contracte de concessió d’obra pública,...”. 

 
III. Les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes, de conformitat amb allò que estableix l’article 105.2 de la Llei 
30/1992, de 26.11, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i en ús de les facultats que confereix 
l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i 



previ l’informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- RECTIFICAR el Plec de clàusules administratives generals de contractació 
de la Diputació de Barcelona, aprovat definitivament pel Ple en la sessió de 
28.11.2013 (Acord núm. 207/13) i publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) 
de 30.12.2013, en el sentit següent: 
 

c) On diu (Clàusula 64): “c.1)”, “c.2)” i “c.3)”, 
 

ha de dir: “d.1)”, “d.2)” i “d.3)”; 
 

d) On diu: “Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de 
concessió d’obra pública. 1. Les causes específiques de resolució del contracte 
de gestió de serveis públics,...”, 

 
ha de dir: “Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte 
de concessió d’obra pública. 1. Les causes específiques de resolució del 
contracte de concessió d’obra pública,...”. 

 
Segon.- COMUNICAR els presents acords a l’Administració General de l’Estat, a la de 
la Generalitat de Catalunya i a la Comissió Jurídica Assessora, per al seu coneixement 
i efectes. 
 
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci sobre la rectificació objecte del present 
acord. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (2). 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
4.- Dictamen de data 6 de febrer de 2014, que proposa aprovar inicialment la 
modificació dels Estatuts del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques. 
 
La Diputació de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’IDESCAT, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Pompeu Fabra, són membres del 
Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (abans, Consorci del 
Centre per a la Investigació i Avaluació de Polítiques Públiques). La Diputació de 
Barcelona va participar en la constitució del Consorci, com a resultat de l’acord pres 



pel Ple en la sessió de data 27 de juny de 2006. L’Institut té com objectiu la promoció 
de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i 
entre la ciutadania en general. 
 
El Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques en 
sessió de data 16 de juliol de 2013, segons es desprèn de la certificació rebuda, va 
aprovar per unanimitat modificar l’article 8, apartat 1.c) dels Estatuts de l’Institut 
publicats al BOPB de data 29 de setembre de 2010. 
 
La modificació dels Estatuts que es vol dur a terme fa referència a la designació de 
vocals de la Generalitat: 
 
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 
d’acord amb el que disposen els articles 33.1 ñ) i 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 114.3 d) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003, de 28 d’abril. 
 
D’acord amb l’article 179.1 b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003, de 28 d’abril, l’acord, en necessitar un quòrum 
qualificat, la Secretaria i la Intervenció han emès l’informe preceptiu previst. 
 
En conseqüència, vist l’informe favorable conjunt de la Secretaria i la Intervenció, i 
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, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 

 

ACORDS : 
 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l’article 8, apartat 1.c) dels Estatuts 
del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, acordada pel seu 
Consell Rector en  sessió de data 16.7.2013, i que resta redactat de la manera següent: 
 

“c) Els vocals són designats de la forma següent: 
 

- el Departament competent en matèria d’economia i finances nomenarà com a vocals 
dos representants que ho seran per raó del càrrec, amb rang de secretari/ària general o 
de director/a general; 

- la Diputació de Barcelona nomenarà com a vocals un/a diputat/da i una persona 
experta en l’àmbit de l’avaluació; 

- la resta d’entitats integrades en el Consorci designaran un vocal cadascuna, que ho 
serà per raó del càrrec que ocupi en l’entitat consorciada; 

- el president designarà dos vocals entre persones expertes en l’àmbit d’actuació del 
consorci.” 

 
Segon.- SOTMETRE l’expedient de modificació dels estatuts a informació pública pel 
termini de trenta dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 



Tercer.- TRANSCORREGUT el període d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut 
definitiu. 
 
Quart.- ENCARREGAR al Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
el tràmit de la publicació de l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts, i del 
text refós resultant, anunci que tindrà caràcter col·lectiu i en substitució del que hauria 
de publicar separadament aquesta Corporació. 
 
Cinquè.- FACULTAR el President de la Diputació de Barcelona per dictar les 
disposicions complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat i desplegament 
dels presents acords. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords al Consorci Institut Català d’avaluació de 
Polítiques Públiques, al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, a la Fundació Jaume Bofill i a la Universitat Pompeu Fabra, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Intervenció General 
 
5.- Dictamen de data 12 de febrer de 2014, que proposa donar compte de 
l’informe de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena posterior 
de l’exercici 2013. 
 

L’article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que el control intern previ dels 
ens locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el 
condicionant que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser 
objecte d’una altra fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 
En el marc de la normativa abans esmentada, el 20 de març de 2013 es va dur a 
terme el Pla Anual d’Actuacions de Control de la Intervenció General, que defineix els 
objectius, els àmbits, l’abast i la forma de realitzar el control posterior. 
 
En compliment d’aquestes previsions, la Intervenció General ha elaborat els 
corresponents informes de control posterior sobre el pressupost de despeses i el 
d’ingressos, i que en el cas del de les despeses es composa, entre d’altres, del control 



general sobre procediments de contractació, el control sobre la bestreta de caixa fixa i 
el control en matèria de personal. 
 
Vist que d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i les bases 7 i 75 de les d’execució del pressupost per a 2013, 
procedeix donar compte al Ple de l’informe de control posterior elaborat per la 
Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes de la fiscalització realitzada. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de 
desembre de 2013), el President delegat que subscriu, en ús de les atribucions que té 
conferides per delegació de la presidència, proposa al Ple l’adopció següent : 
 

ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT dels l’informes elaborats per la Intervenció General, 
corresponents al control posterior referit a l’exercici 2013. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
6.- Dictamen de data 12 de febrer de 2014, que proposa aprovar determinades 
modificacions de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre. 
 
Vista la proposta presentada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, i aprovada per acord de la seva Junta de Govern del dia 12 de febrer de 2014, 
amb què es proposa incorporar determinades modificacions de la tarifa annexa a 
l’Ordenança Fiscal de taxes de l’esmentat Institut, en allò que afecta a l’apartat de 
Serveis i Activitats, epígrafs II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2014-2015, V. 
Serveis de reprografia i VI Serveis d’obtenció de documents. 
 
Atès que les modificacions proposades consisteixen, d’una banda, a precisar la forma 
d’acreditar la concurrència dels requisits i la documentació justificativa per poder 
gaudir el dret de determinades exempcions i, de l’altra, s’estableix la creació de dos 
noves taxes, una pel Servei de reproducció de CD amb filmacions realitzades per 
l’Institut, i una altra, per la cessió dels drets d’autor per l’ús d’imatges dels fons 
documentals dipositats al MAE (Museu de les Arts Escèniques)  
 
Vista la memòria econòmico-financera formulada de conformitat amb allò que preveu 
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 



Vist l’informe emès per l’interventor delegat sobre la proposta de modificació de la 
tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de taxes de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre.  
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
 
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
 
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la 
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament 
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 



Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRHL. 
 
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals. 
 
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus 
públics. 
 

Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, (publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança 
Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del Teatre i la imposició i 
modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, en allò que afecta a 
Serveis i Activitats, epígrafs II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2014-2015, V. 
Serveis de reprografia i VI Serveis d’obtenció de documents, de conformitat amb allò 
que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del 
TRHL, tal com es detalla tot seguit: 
 

Pel que fa a l’epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2014-2015, s’especifica 
la forma d’acreditar la concurrència dels requisits per gaudir d’exempció de pagament 
de les taxes, en la forma que segueix: 
 

“Exempcions: 
 
Persones amb grau de discapacitat del 33%: 
Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 
documentalment justificada tenen dret a l’exempció total de les taxes fixades en la 
present ordenança. 
 
Aquesta condició es pot acreditar mitjançant: 
 

Fotocòpia compulsada/acarada del certificat o notificació de la resolució del grau de 
disminució. Aquest certificat serà expedit o validat per l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) o l’òrgan equivalent de la Comunitat Autònoma. 
 



Targeta acreditativa de la discapacitat que expedeix el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 

Víctimes d’actes terroristes: 
Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva 
cònjuge i els seus fills o filles tenen dret a l’exempció total de les taxes fixades en la 
present ordenança. 
 

Aquesta condició es justifica mitjançant la presentació de la resolució administrativa 
que els acrediti com a víctimes del terrorisme. En el cas del/de la cònjuge i els fills o 
filles, s’ha d’adjuntar fotocòpia acarada del llibre de família. 
 

Víctimes de violència de gènere: 
Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents, tenen 
dret a l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present. 
 

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació, dins del termini de 
matriculació, d’algun dels següents documents en vigor, amb la indicació de les 
dates de vigència de la sentència, ordre o informe, així com el llibre de família en el 
cas de fills o filles dependents: 
 

Sentència judicial definitiva per la qual es condemna a l’agressor. 
Ordre de protecció judicial concedida a la víctima. 
 
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant està 
sent objecte de violència de gènere. 
 
Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat: 
Les persones que en el moment de sol·licitar l’exempció, acreditin documentalment 
el compliment de mesures privatives de llibertat.” 

 
En l’epígraf V. de Serveis de reprografia, s’estableix una nova taxa intercalada 
com a apartat 4, i es renumeren correlativament els apartats que segueixen. 
“4. Servei de reproducció de CD, per unitat: 12,00 € 

Prestació del servei de lliurament en aquest suport, de filmacions 
realitzades, en els espais de l’Institut del Teatre.”  

 
En epígraf VI. de Serveis d’obtenció de documents s’afegeix una nova taxa 
“4. Cessió drets d’autor. Per imatge: 5,00 € 

Cessió dels drets dels fons documentals dipositats al MAE, dels 
quals en té els drets d’autor en exclusiva, per a ús editorial, web o 
qualsevol altra tipologia de comunicació pública.“ 

 
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, durant el 
termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran 
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 



Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap 
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions.  
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos 
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí.  
 
Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació definitiva, en 
compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
Servei de Programació 
 
7.- Dictamen de data 18 de febrer de 2014, que proposa aprovar diverses 
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2014, 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 transferències de crèdit i crèdits extraordinaris entre 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2014. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 



Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 33/2012 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.  
 
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la 
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de 
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions 
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), 
s’insti la modificació dels esmentats instruments. 
 
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 3/2014 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2014, que recull crèdits extraordinaris i  transferències de crèdit 
per un import total de dos milions tres-cents quaranta mil nou-cents vuitanta-un euros 
amb seixanta cèntims (2.340.981,60) € amb el detall que es recull en l’annex I, que es 
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- APROVAR l’ actualització del Pla estratègic de subvencions 2014 que figura 
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2014 inclòs dins de 
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en 
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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. 



Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè.- 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’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del grup 
d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el 
resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions.  
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
8.- Donar compte de l’acord del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió 
Tributària, de data 13 de febrer de 2014, que aprovà la realització d’una addenda, 
i d’un protocol de desenvolupament d’aquesta, al conveni de col·laboració de 17 
de setembre de 2013, addenda i protocol que es realitzaran  entre l’Agència 
Tributària de Catalunya i la Diputació de Barcelona (ORGT), per a la realització 
d’una prova pilot d’actuacions de gestió recaptatòria d’ingressos de dret públic. 
 
L’ATC és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per 
organitzar i exercir les funcions que té atribuïdes a l’article 2 de la Llei 7/2007, de 17 de 
juliol, entre les que destaquen la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs 
propis de la Generalitat, així com els tributs estatals cedits totalment i gestionar la 
recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la 
Generalitat. 
 
L’ORGT és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, sotmès al 
dret públic, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. La competència 
d’aquest organisme per a la realització de les actuacions que comporta la funció 
administrativa conduent a la realització dels crèdits i els havers municipals la 
recaptació dels quals li correspongui s’estén al conjunt del territori de la província de 
Barcelona, i això sens perjudici de les actuacions que pugui dur a terme fora de la 
província de Barcelona, conforme a la normativa i jurisprudència d’aplicació.  
 
L’article 8 del RD 939/2005 de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de 
recaptació, estableix que correspon a les entitats locals i als seus organismes 
autònoms la recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda i es durà a 
terme: 

 



a) Directament per les entitats locals i els seus organismes autònoms, d'acord amb el 
que estableixen les seves normes d'atribució de competències. 

 
b) Per altres ens territorials a l'àmbit dels quals pertanyin quan així s'hagi establert 
legalment, quan amb ells s'hagi formalitzat el corresponent conveni o quan s'hagi 
delegat aquesta facultat en ells, amb la distribució de competències que en el seu cas 
s'hagi establert entre l'entitat local titular del crèdit i l'ens territorial que desenvolupi la 
gestió recaptatòria. 

 
c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la 
subscripció d'un conveni per a la recaptació. 
 
L’article 7 del mateix text disposa que correspon a les comunitats autònomes la 
recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda, i es durà a terme: 
 
a) Directament per les comunitats autònomes i els seus organismes autònoms, d'acord 
amb el que estableixen les seves normes d'atribució de competències. 
 
b) Per altres entitats de dret públic amb les quals s'hagi formalitzat el corresponent 
conveni o en què s'hagi delegat aquesta facultat. 
 
c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la 
subscripció d'un conveni per a la recaptació. 
 
L’ATC i l’ORGT estan interessades en col·laborar mútuament en l’àmbit de les 
actuacions materials de gestió recaptatòria en via executiva, i coincideixen en que 
aquesta col·laboració és necessària per augmentar l’eficàcia de les actuacions de 
constrenyiment. 
 
L’ATC i l’ORGT estan d’acord en que la referida col·laboració es concreti de moment 
en la realització d’una prova pilot d’actuacions de gestió recaptatòria executiva, si bé la 
voluntat d’ambdós organismes és que la dita col·laboració tingui continuïtat una 
vegada s’hagi comprovat que la prova pilot resulta reeixida i els seus resultats són 
satisfactoris per ambdues parts. En aquesta prova pilot,  l’ATC podrà fer encomanes 
de gestió a l’ORGT tant de deutes propis gestionats per l’ATC com, si s’escau, d’altres 
deutes dret públic de la Generalitat i qualsevol dels seus organismes i ens públics.  
 
En data 19 de setembre de 2012, la Generalitat de Catalunya i les Diputacions 
provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida van signar un conveni marc amb 
l’objecte d’establir els diferents nivells de col·laboració entre les entitats signatàries 
dins de l’àmbit tributari que correspon a cadascuna d’elles i millorar l’eficàcia de la 
gestió tributària, preveient en el seu acord quart que el conveni podia ser objecte de 
desenvolupament i concreció pel que feia a les línies marcades i per acord de totes les 
parts signants. 
 
El dia 17 de setembre de 2013, dins del marc establert pel conveni anterior,  es va 
signar un conveni de col·laboració, els acords 5.3 i 8.1.d) del qual  disposaven que les 



parts signants procedirien a la signatura d’una Addenda en la que es determinarien les 
concretes actuacions que haurien de dur a terme 
 
En virtut de tot això, el Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer de 2014, va 
aprovar la subscripció d’una addenda al conveni de col·laboració de 17 de setembre 
de 2013, a celebrar entre l’Agència Tributària de Catalunya i la Diputació de Barcelona 
(ORGT) per a la realització d’una prova pilot d’actuacions de gestió recaptatòria 
d’ingressos de dret públic.  Alhora, també va acordar aprovar la minuta del protocol de 
desenvolupament de l’esmentada l’addenda. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següent,  

 
ACORD 

 
DONAR-SE PER ASSABENTAT del dictamen aprovat pel Consell Directiu de l’ORGT, 
en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2014, la part dispositiva del qual literalment, 
diu: 
 

“Primer.- Aprovar la subscripció d’una addenda al conveni de col·laboració de 17 de 
setembre de 2013, a celebrar entre l’Agència Tributària de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona (ORGT) per a la realització d’una prova pilot d’actuacions de gestió recaptatòria 
d’ingressos de dret públic. 
 
La minuta del text de l’addenda que s’aprova mitjançant aquest dictamen és el següent: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 17 DE SETEMBRE DE 2013  ENTRE 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA PILOT D’ACTUACIONS DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA 
D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
 
En la ciutat de Barcelona, a  XX de febrer de 2014. 
 
REUNITS 
 
La senyora Georgina Arderiu i Munill, Secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Presidenta de l’Agència Tributària de 
Catalunya, en endavant l’ATC, en nom i representació de l’ATC. 
l’Il·lustríssim senyor Carles Rossinyol Vidal, en qualitat de Diputat de la Diputació de 
Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en endavant ORGT, en nom i representació de l’ORGT.  
 
Estan especialment facultats per a la signatura d’aquest conveni: 
 
La Secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement en la seva qualitat de 
Presidenta de l’ATC i d’acord amb les previsions contingudes als articles  7.2.a) i 9.2.h) de la 
Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’ATC, la Resolució ECO/13/2013, d’11 de gener, i la 
Resolució de data 3 de febrer de 2014. 
 



El Diputat de la Diputació de Barcelona, per autorització del Consell Directiu de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona segons acord de 13 de febrer de 2014. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document i 
 
EXPOSEN 
 
1. Que l’ATC és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per 
organitzar i exercir les funcions que té atribuïdes a l’article 2 de la Llei 7/2007, de 17 de 
juliol, entre les que destaquen la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs propis 
de la Generalitat, així com els tributs estatals cedits totalment i gestionar la recaptació per la 
via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l’Administració de la Generalitat i 
dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat. 
 
2. Que l’ORGT és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, sotmès 
al dret públic, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. La competència 
d’aquest organisme per a la realització de les actuacions que comporta la funció 
administrativa conduent a la realització dels crèdits i els havers municipals la recaptació dels 
quals li correspongui s’estén al conjunt del territori de la província de Barcelona, i això sens 
perjudici de les actuacions que pugui dur a terme fora de la província de Barcelona, 
conforme a la normativa i jurisprudència d’aplicació.  
 
3. Que l’article 8 del RD 939/2005 de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de 
recaptació, estableix que correspon a les entitats locals i als seus organismes autònoms la 
recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda i es durà a terme: 
 
a) Directament per les entitats locals i els seus organismes autònoms, d'acord amb el que 

estableixen les seves normes d'atribució de competències. 
b) Per altres ens territorials a l'àmbit dels quals pertanyin quan així s'hagi establert 

legalment, quan amb ells s'hagi formalitzat el corresponent conveni o quan s'hagi delegat 
aquesta facultat en ells, amb la distribució de competències que en el seu cas s'hagi 
establert entre l'entitat local titular del crèdit i l'ens territorial que desenvolupi la gestió 
recaptatòria. 

c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la 
subscripció d'un conveni per a la recaptació. 

 
4. Que l’article 7 del mateix text disposa que correspon a les comunitats autònomes la 
recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda, i es durà a terme: 
 
a) Directament per les comunitats autònomes i els seus organismes autònoms, d'acord amb 

el que estableixen les seves normes d'atribució de competències. 
b) Per altres entitats de dret públic amb les quals s'hagi formalitzat el corresponent conveni 

o en què s'hagi delegat aquesta facultat. 
c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la 

subscripció d'un conveni per a la recaptació. 
 
5. L’ATC i l’ORGT estan interessades en col·laborar mútuament en l’àmbit de les actuacions 
materials de gestió recaptatòria en via executiva, i coincideixen en que aquesta col·laboració 
és necessària per augmentar l’eficàcia de les actuacions de constrenyiment. 
 



6. Que l’ATC i l’ORGT estan d’acord en que la referida col·laboració es concreti de moment 
en la realització d’una prova pilot d’actuacions de gestió recaptatòria executiva, si bé la 
voluntat d’ambdós organismes és que la dita col·laboració tingui continuïtat una vegada 
s’hagi comprovat que la prova pilot resulta reeixida i els seus resultats són satisfactoris per 
ambdues parts. En aquesta prova pilot,  l’ATC podrà fer encomanes de gestió a l’ORGT tant 
de deutes propis gestionats per l’ATC com, si s’escau, d’altres deutes dret públic de la 
Generalitat i qualsevol dels seus organismes i ens públics.  
 
7.  Que en data 19 de setembre de 2012, la Generalitat de Catalunya i les Diputacions 
provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida van signar un conveni marc amb 
l’objecte d’establir els diferents nivells de col·laboració entre les entitats signatàries dins de 
l’àmbit tributari que correspon a cadascuna d’elles i millorar l’eficàcia de la gestió tributària, 
preveient en el seu acord quart que el conveni podia ser objecte de desenvolupament i 
concreció pel que feia a les línies marcades i per acord de totes les parts signants. 
 
8.  Que el dia 17 de setembre de 2013, dins del marc establert pel conveni anterior,  es va 
signar un conveni de col·laboració, els acords 5.3 i 8.1.d) del qual  disposaven que les parts 
signants procedirien a la signatura d’una Addenda en la que es determinarien les concretes 
actuacions que haurien de dur a terme les administracions signants en el següents 
aspectes:   
 
A. Pel que fa a l’ATC: 
a) Gestió dels deutes per ingressos de dret públic en període executiu que els Organismes 

Autònoms trametin a l’ATC per al seu cobrament en el territori de Catalunya. 
b) Incorporació dels deutes en període executiu que els Organismes Autònoms  trametin a 

l’ATC per al seu cobrament en el càrrec que la pròpia Agència trameti a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, en virtut del conveni signat entre aquestes dues agències, per 
a les actuacions de recaptació fora del territori de Catalunya i per a les que precisin 
l’assistència mútua en l’àmbit de la Unió Europea.  

 
B. Pel que fa a l’ORGT: 
 
Les actuacions de gestió en via executiva que l’ATC pugui encarregar-li. 
 
9. La signatura d’aquesta Addenda ha estat proposada, conjuntament, per l’ATC i l’ORGT a 
la Comissió de Seguiment del conveni, en sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2014, 
d’acord amb el que es preveu a l’acord vuitè.1 del conveni de 17 de setembre de 2013. En 
la mateixa sessió la Comissió ha aprovat la signatura de l’Addenda. 
 
10. Que d’acord amb el que  disposen els acords 5.3 i 8.1.c) del conveni de 17 de setembre 
de 2013, l’Addenda anirà acompanyada d’un protocol de desenvolupament de la gestió 
executiva que tindria per objecte determinar detalladament les actuacions a dur a terme per 
cada Administració, i que podria ser objecte de modificació a proposta de la Comissió de 
Seguiment. 
 

Per tot el que s’ha exposat,  
 

 ACORDEN  
 

Primer.  Objecte  
 
A l’empara del previst a l’acord primer, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració subscrit 
entre l’ATC i les Diputacions  de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona  de 17 de setembre 



de 2013, l’ORGT efectuarà  la gestió recaptatòria executiva  dels deutes tributaris i dels 
recursos de dret públic de la Generalitat, així com els recursos de dret públic d'altres entitats 
la gestió recaptatòria  dels quals  tingui atribuïda l’ATC en virtut de llei o conveni, i siguin 
inclosos en una prova pilot que s’iniciarà durant el primer trimestre de 2014. En concret, 
l’ORGT efectuarà les actuacions de recaptació executiva relacionades en la present 
Addenda dels deutes que li traspassi  l’ATC per a la seva gestió recaptatòria. 
 
Segon. Règim jurídic 
 
La prestació del servei s’ajustarà al que disposa aquesta Addenda i, amb caràcter general, 
es regirà per  la següent normativa: 
 
a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
b) RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
c) RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
d) Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya. 
e) Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya 
f) Reglament Orgànic i Funcional de l’ORGT aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona 

el 18 de desembre de 2008 
g) Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 

públic municipals aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona en data 20 de desembre 
de 2012 

h) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú. 

i) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

j) Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
normes de desenvolupament. 

k) Normativa aplicable en matèria de gestió recaptatòria. 
l) Normativa d’ús de mitjans electrònics al sector públic de la Generalitat quan sigui 

d’aplicació 
 
Tercer. Àmbit d’aplicació 
 
La gestió recaptatòria objecte del present conveni es realitzarà en tot el territori de l’àmbit 
competencial de l’ORGT.  
 
Quart. Funcions de les parts signants del present conveni 
 
1. Correspon a l’ATC:  
 
a) Controlar els terminis de prescripció del dret a recaptar de l’Administració, efectuant el 

càrrec dels deutes amb el temps necessari per a l’execució de les actuacions de 
constrenyiment previstes, amb inclusió de les depuracions pròpies dels òrgans de 
recaptació i la seva tramesa per a la seva gestió en via de constrenyiment als òrgans 
competents de l’ORGT. 

b) Promoure les actuacions necessàries dins de l’ATC i en relació als organismes emissors 
de deutes,  que possibilitin el control de la correcta notificació de l’acte administratiu, per 
a evitar l’inici improcedent de la via de constrenyiment. 

c) Dictar la provisió de constrenyiment dels deutes de la seva competència que es 
traslladaran a l’ORGT per la seva gestió executiva. 



d) Tramitar i resoldre les sol·licituds de suspensió de l’acte impugnat, informant-ne a 
l’ORGT amb indicació, si s’escau, de la garantia aportada. 

e) Resoldre els recursos de reposició interposats contra la provisió de constrenyiment 
dictada pels òrgans de l’ATC i traslladar a l’organisme  corresponent els recursos de la 
seva competència.  

f) Tramitar les reclamacions economicoadministratives interposades contra la provisió de 
constrenyiment, i acordar les suspensions sol·licitades, d’acord amb la seva 
competència. 

g) Liquidar els interessos de demora en aplicació de l’art. 72.4.b del Reglament general de 
recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.  

h) Acordar les devolucions d’ingressos indeguts en execució de resolucions i sentències 
judicials i si s’escau, el trasllat a l’ORGT a fi que procedeixi a expedir l’ordre de 
pagament. 

i) Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors. 
 
Tanmateix, i si s’escau, l’ATC traslladarà a l’ORGT  els deutes d’altres organismes de la 
Generalitat que tinguin delegada la competència per a dictar la provisió de constrenyiment.  
 
2.  Correspon a l’ORGT:  
 
a) Expedir i notificar  la provisió de constrenyiment. 
b) Gestionar els deutes en període executiu fins la finalització del procés d’embargament de 

diners en comptes oberts en entitats de crèdit. 
c) Liquidar els interessos en fase d’embargament, previstos en els arts. 72.4 c) i d), i els 

que corresponguin en la gestió de les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments, d’acord 
amb els arts. 53.1 i 53. 2, del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol. 

d) Dictar la diligència d’embargament de diners en comptes oberts en entitats de crèdit. 
e) Resoldre els recursos contra la diligència d’embargament de diners en comptes oberts 

en entitats de crèdit. 
f) Resoldre les sol·licituds de fraccionaments/ajornaments en període executiu amb els 

mateixos criteris temporals i quantitatius que vingui aplicant l'ATC, sense perjudici que 
aquesta pugui demanar per a si aquesta funció quan ho consideri oportú. 

g) Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i ajornaments en 
període executiu. 

h) Executar els acords de devolució d’ingressos indeguts que li traslladi l’ATC. 
i) La defensa dels drets de cobrament relatiu als deutes la recaptació dels quals 

correspongui a l’ORGT que es trobin afectes a procediments concursals. 
j) Resoldre les terceries que es puguin promoure contra la diligència d’embargament. 
k) L’execució de garanties d’acord amb el que estableix l’article 168 de la Llei 58/2003, 

general tributària. 
l) Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors. 
 
Cinquè.  Agilització i efectivitat de la gestió recaptatòria  
 
1. Les actuacions realitzades pels interessats seran diligenciades i els documents 
presentats pels mateixos seran rebuts i registrats pels òrgans d’ambdues administracions. 
Les diligències i la resta de documentació que s’hagi d’incorporar als  expedients 
administratius o que sigui necessària per a la instrucció i resolució de les actuacions de 
revisió administrativa i judicial instades pels deutors seran comunicats o remesos a l’òrgan 
competent  en el termini de set dies hàbils. 
 



2. Ambdues administracions promouran l'ús de mitjans telemàtics per a la realització dels 
intercanvis de fitxers i  d'informació que hagin de tenir lloc com a conseqüència de les 
actuacions previstes en aquest Conveni.  En aquest sentit, adequaran els mitjans 
informàtics necessaris per a la generació i tramesa dels deutes en període executiu a 
l’ORGT. 
 
3. Ambdues administracions es comprometen a introduir  les mesures necessàries per a 
agilitzar i aconseguir l’efectivitat de la gestió recaptatòria, col·laborant en la introducció de 
les actuacions correctores que es consideri convenients. 
 
Sisè.  Procediment  
 
1. Inici de l'activitat recaptatòria 
 
Vençuts els terminis d'ingrés en període voluntari sense haver-se satisfet els deutes, l'òrgan 
competent de l’ATC o de l’organisme en que hagi delegat aquesta funció dictarà la 
corresponent provisió de constrenyiment.  
 
Els deutes seran transferits a l’ORGT per a que aquesta notifiqui la provisió i efectuï les 
actuacions de gestió recaptatòria executiva. 
 
2.  Ajornaments i fraccionaments 
 
Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament de deutes s’han de presentar 
pels obligats al pagament en els òrgans competents de l’ORGT.   
 
Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament, relatives als valors traspassats a l’ORGT que 
es presentin davant l’ATC seran remeses a l’ORGT, que les resoldrà.   
 
3.  Ingressos 
 
El cobrament dels deutes objecte  de la present Addenda podrà realitzar-se per l’ORGT a 
través de les seves entitats col·laboradores i per qualsevol altre mitjà de pagament que hagi 
estat establert. 
 
Si es produeix el cobrament per part de l’ATC d'algun dret per al qual s'hagi iniciat el 
procediment executiu, s'ha de comunicar a l’ORGT la quantitat rebuda, que s’aplicarà a la 
cancel·lació  del deute. 
 
4.  Modificació del recàrrec de constrenyiment 
 
Quan en la provisió de constrenyiment s'hagi liquidat el recàrrec de constrenyiment ordinari, 
i correspongui aplicar el recàrrec executiu o el reduït, d'acord amb el que preveu l'article 28 
de la Llei general tributària, els òrgans competents de l’ORGT procediran a modificar el 
recàrrec inicialment liquidat.  
 
5.  Devolució d'ingressos indeguts 
 
A instància de l’ATC, l’ORGT executarà les devolucions d'ingressos indeguts corresponents 
a ingressos derivats dels deutes enviats  en gestió de cobrament que hagin estat anul·lats. .   
 
 



6.  Reemborsament del cost de les garanties 
 
La tramitació i resolució dels expedientes de reemborsament del cost de les garanties 
constituïdes davant l’ORGT en expedients de fraccionament o ajornament dels deutes en 
executiva correspondrà a l’ATC, de conformitat amb l'article 75 del Reglament general de 
desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de 
revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig. 
 
7.  Cancel·lacions 
 
L’ORGT datarà els deutes gestionats en virtut d’aquesta Addenda per algun dels motius que 
estableix la legislació vigent, i ho comunicarà a l’ATC.   
 
Setè.  Règim econòmic  
 
Per les actuacions de gestió recaptatòria desenvolupades per l’ORGT a instància de l’ATC, 
s’aplicarà el que disposa l’article 4, epígraf A.1.4 de l’ordenança  fiscal de la Diputació de 
Barcelona reguladora d’aquest servei.  
 
Vuitè. Liquidacions i transferències de fons a l’ATC 
 
1. Liquidacions 
 
Cada mes es practicarà liquidació dels imports recaptats en el mes anterior.  Del total 
computat com a ingrés, es descomptaran:  
 
a) Les devolucions d'ingressos indeguts practicades d'acord amb el que preveu a l’acord 

Quart 2.h) de la present Addenda.  
b) Les costes meritades que hagin estat d'impossible imputació als deutors. 
 
Acompanyant a aquesta liquidació l’òrgan competent de l’ORGT enviarà a l’ATC el detall 
dels moviments dels seus deutes. 
 
Els imports derivats de l’aplicació del règim econòmic de la prova pilot s’inclouran en la 
primera liquidació que practiqui l’ORGT corresponent a la tramesa de deutes titularitat de la 
Generalitat de Catalunya que li siguin encomanats d’acord amb el que preveu el Conveni de 
col·laboració de 17 de setembre de 2013.  
 
2.  Transferència de fons. 
 
Els imports dels deutes generats per l’ATC cobrats per l’ORGT en període executiu i els 
interessos de demora meritats, seran ingressats en el compte restringit de la Generalitat de 
Catalunya que s’indiqui amb la deguda antelació. 
 
L’ingrés en l’esmentat compte restringit es realitzarà un cop s’hagi ordenat per part de la 
Gerent de l’ORGT. Les transferències es faran per quinzenes el dia 16 de cada mes en 
relació a la primera quinzena o l’immediat dia hàbil posterior i el penúltim dia de cada mes o 
l’immediat hàbil posterior pel que fa a la segona quinzena. 
 

Novè.  Informació a l’Agència Tributària de Catalunya 
 
L’ORGT enviarà a l’ATC informació relativa a l’execució de les gestions encomanades en 
aquesta Addenda amb periodicitat mensual. 



 Desè. Protecció de dades 
 
El règim de protecció de dades serà el que s’estableix a la clàusula setena del conveni de 
data 17 de setembre de 2013.  
 
Onzè. Règim supletori  
 
En tot allò no previst expressament en aquesta Addenda, regeixen, supletòriament, la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les normes que les 
desenvolupen. 
 
Dotzè. Revisió de l’Addenda 
 
1. La present  Addenda  es podrà modificar de comú acord a instància de l’ORGT o de 
l’ATC, quan circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a la millora de la realització 
de les actuacions recaptatòries acordades. 
 
2. La petició de revisió de l’Addenda  es podrà formular en qualsevol moment de la vigència 
de la mateixa exigint-se únicament que sigui efectuada de forma fefaent amb exposició dels 
motius que fonamenten la petició.   
 
Tretzè. Comissió de Seguiment 
 
1. Es crea una Comissió de Seguiment de la present Addenda al Conveni de 17 de 
setembre de 2013 que té com a finalitats el seguiment de les actuacions, l’avaluació dels 
resultats de la prova pilot objecte de l’Addenda, així com la resolució de les controvèrsies 
que es puguin plantejar en la seva aplicació. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà amb una periodicitat mínima trimestral. 
 
2. Els membres que integren la Comissió de Seguiment, així com les funcions específiques 
de seguiment, es concretaran en el protocol que acompanyi la present Addenda. 
 
Catorzè. Resolució de conflictes  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions 
litigioses que es puguin plantejar entre les parts, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3 de 
la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i l’article 110.1.l) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Quinzè. Causes de resolució 
 
Són causes de resolució d’aquesta Addenda l’acord mutu o l’incompliment persistent de 
qualsevol dels acords d’aquesta Addenda.  
 
Setzè. Vigència i entrada en vigor  
 
1. Aquesta Addenda entra en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 



2. La vigència de la present Addenda finalitzarà en el moment que la Comissió de 
Seguiment consideri concloses les actuacions previstes en l’acord Primer, pel que fa als 
deutes que s’incorporin en la prova pilot. 
 
3. D’acord amb el que preveu l’article 112 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquesta Addenda serà obligarà 
las parts signatàries i serà eficaç quan sigui publicada íntegrament en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Les parts accepten els acords precedents i, en prova de conformitat, signen aquesta 
Addenda per duplicat, a la ciutat i en la data indicades al principi. 
 
Per l’ATC      Per la Diputació de Barcelona” 

 
Segon.-  Aprovar la minuta del protocol de desenvolupament de l’addenda del conveni 
de col·laboració entre l’ATC i la Diputació de Barcelona (ORGT) per a la realització 
d’una prova pilot d’actuacions de gestió executiva dels ingressos de dret públic, que es 
transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’ATC I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ D’UNA PROVA PILOT D’ACTUACIONS DE GESTIÓ EXECUTIVA DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
 
Barcelona,  XXX de febrer de 2014 
 
REUNITS 
 
D’una banda ........................................en nom i representació de l’ATC. 
 
I de l’altra, ........................................... en nom i representació de l’ORGT. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document i, en conseqüència  
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que amb data d’avui ha estat aprovada la signatura de l’Addenda del Conveni de 
col·laboració entre l’ATC i l’ORGT de la Diputació de Barcelona per a la realització d’una 
prova pilot d’actuacions de gestió recaptatòria d’ingressos de dret públic. 
 
II.- L’esmentat Conveni estableix que l’Addenda s’acompanyarà d’un Protocol de 
desenvolupament en la gestió executiva que tindrà per objecte determinar detalladament les 
actuacions que s’han de dur a terme per cada Administració.  
 
En conseqüència,  
 
ACORDEN les següents BASES D’ACTUACIÓ: 
 
Primera.-  Funcions de l’ATC i de l’ORGT 
 



1. En base a l’establert en el Conveni i la seva Addenda, l’ATC desenvoluparà les funcions 
respecte als deutes que hagin estat objecte de traspàs a l’ORGT que es determinen a 
l’apartat 1 de l’acord Quart de l’Addenda.  
 
2. En base a l’establert en el Conveni i la seva Addenda, l’ORGT desenvoluparà les funcions 
corresponents a l’ATC dins del procediment de recaptació executiva respecte als deutes que 
hagin estat objecte de traspàs per part de l’ATC d’acord amb l’establert a l’apartat 2 de 
l’acord Quart de l’Addenda. 
 
Segona.- Tramesa i recepció de valors objecte de recaptació executiva. 
 
1. L’ATC remetrà a l’ORGT pel seu cobrament en via executiva els deutes pendents amb el 
format acordat per ambdues parts. Junt amb el fitxer s’adjuntarà còpia compulsada del títol 
executiu dictat per l’òrgan competent relatiu als valors inclosos. 
 
2. L’ORGT analitzarà el fitxer tramès, i, si no es detecten incidències, es procedirà a la seva 
càrrega comptable en un termini no superior a quinze dies. Es retornaran els valors, el 
registre informàtic dels quals no contingui totes les dades exigides legalment per a la seva 
tramitació. Realitzades les verificacions anteriors.  per part de l’ORGT es practicarà la 
notificació de la provisió de constrenyiment, agrupada per tots aquells valors que 
corresponguin a un mateix contribuent.  
 
Tercera.- Comunicació d’incidències entre ambdues Administracions 
 
1. L’ATC comunicarà, a l’adreça de correu electrònic indicada per l’ORGT, les incidències 
que es produeixin en el procediment. Posteriorment, es remetrà, per transport el document 
original justificatiu de la incidència comunicada. 
 
2. L’ORGT comunicarà, a l’adreça de correu electrònic indicada per l’Agència, les 
incidències detectades en el procediment recaptatori. Posteriorment, es remetrà, per 
transport el document original justificatiu de la mateixa.  
 
3. Aquest sistema de comunicació d’incidències podrà ser modificat si, d’acord ambdues 
parts, es defineix un procediment substitutiu de comunicació que es considera més àgil i 
eficaç. 
 
Quarta.- Finalització de les actuacions de l’ORGT en el procediment executiu 
 
Trimestralment, l’ORGT remetrà a l’ATC els valors que no hagin resultat cobrats amb les 
actuacions realitzades per l’ORGT en virtut de l’Addenda, sempre i quan es donin les 
següents condicions: 
 
a. Notificació de la provisió de constrenyiment dirigida al domicili que figuri en la base de 

dades d’aquest Organisme.  
b. Si al deutor ha estat desconegut o absent, s’haurà de justificar els dos intents de 

notificació i la seva publicació en el BOP. 
c. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 

bancàries, amb resultat negatiu. S’haurà d’acreditar que s’han exhaurit dos processos 
d’embargament centralitzat de diners dipositat en entitats bancaries. Entre els dos 
processos hi haurà un interval temporal mínim de sis mesos.    

 
Cinquena.- Traspàs de documentació entre ambdues Administracions 



1. Els recursos, sol•licituds, al•legacions o qualsevol altre escrit presentats a l’ORGT que 
hagin de ser resolts per l’ATC, es registraran i s’enviaran per transport intern un dia a la 
setmana a les dependències que l’ATC designi.  
 
2. La documentació que tingui entrada en el Registre de l’ATC, però que pertanyi a l’ORGT, 
es remetrà per transport intern un dia a la setmana.  
 
Sisena.- Resultat de la gestió recaptatòria. 
 
1. Quinzenalment, l’ORGT ingressarà al compte determinat per l’ATC els ingressos 
recaptats. 
 
2. Mensualment, l’ORGT posarà a disposició de l’ATC una carpeta electrònica on es 
contindran els documents comptables amb el següent detall: ingressos, anul·lacions, 
devolucions d’ingressos indeguts i devolucions d’ingressos per anul·lació. 
 
Setena.- Desenvolupament d’actuacions comunes 
 
Ambdues parts treballaran en el desenvolupament i la implantació de la signatura 
electrònica en tots els tràmits d’aquest procediment que ho permetin per tal de millorar 
l’eficàcia i agilitat del procediment. 
 
Vuitena.- Comissió de Seguiment 
 
1. Per al seguiment de l’Addenda i la resolució de les controvèrsies que es puguin plantejar 
es constitueix una Comissió de Seguiment que estarà integrada pels sis membres següents:  
 
a) Per part de l’ORGT 
- La Gerent 
- La Directora de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis 
- El Director d’Informàtica 
 
b) Per part de l’ATC: 
- El Cap de l’Àrea d’Aplicació dels Tributs i Procediments 
- La Delegada Territorial a Barcelona 
- El Cap de l’Àrea de Tecnologies de la Informació 
 
2. La Comissió de Seguiment adoptarà les mesures i adequacions tècniques necessàries 
per tal de garantir el correcte exercici de les competències assumides en virtut de 
l’Addenda. 
 
3. La Comissió de Seguiment es reunirà a instància de qualsevol de les seves parts  per 
resoldre les incidències que es puguin plantejar en l’aplicació d’aquesta Addenda, almenys, 
una vegada al trimestre per determinar i analitzar els resultats de les actuacions 
desenvolupades. 
 
4. Amb l’objectiu de garantir el correcte funcionament del procediment, la Comissió podrà 
demanar l’assessorament i el suport tècnic extern que consideri necessari. 
 
Novena.- Entrada en vigor  
 
El present Protocol entrarà en vigor el dia de la seva signatura,  i la seva vigència restarà 
supeditada a la de l’Addenda signada el mateix dia, per la qual s’estableix la col·laboració 



entre l’ATC i l’ORGT de la Diputació de Barcelona per a la realització d’una prova pilot 
d’actuacions de gestió recaptatòria d’ingressos de dret públic, de manera que la resolució 
d’aquella comportarà automàticament la pròpia d’aquest Protocol.  
 
Les parts accepten les bases d’actuació precedents, i en prova de conformitat signen aquest 
Protocol en dos exemplars, i a un sol efecte, a la ciutat i en la data indicades”. 

 
Tercer.- Facultar al diputat de la Diputació de Barcelona i, a l’hora, vocal del Consell 
Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària, senyor Carles Rossinyol Vidal, per a la 
signatura de l’addenda i el protocol aprovats i transcrits en els apartats primer i segon 
d’aquest dictamen. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Encara que 
sigui un punt del qual es dóna compte, considerem que aquest punt és altament 
significatiu i, per aquest motiu, volem expressar l’opinió d’ERC. Tots recordarem que, 
fa aproximadament un any i mig, es va signar un conveni de col·laboració en l’àmbit 
tributari entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions. Posteriorment, s’aprovà 
una addenda per realitzar una prova pilot i creiem que la seva implementació, que és 
modesta, és fer un pas endavant per a la hisenda pròpia catalana; pas que considerem 
com una de les peces fonamentals en la transició política en què està el nostre país. 
Mitjançant aquesta prova pilot, el que en realitat constituïm és una finestreta única, 
podríem dir-li, que engloba les quatre oficines de l’Agència Tributària Catalana i les 49, 
de les quals 21 són de la Diputació de Barcelona, oficines restants, per la qual cosa 
podrem donar un servei més gran a la nostra ciutadania, incorporant l’eficiència que 
significa una finestreta única, i donar els serveis que corresponen, per un costat, a la 
Diputació de Barcelona, la qual podrà ingressar els tributs corresponents a l’Agència 
Tributària Catalana. Per tant, la Diputació gestionarà el procés de recaptació, 
transferirà els ingressos a la Generalitat de Catalunya i aquesta darrera realitzarà els 
tràmits legals i controlarà els terminis. Ens sembla una bona associació, que té un 
efecte estructural positiu en l’Administració i la voluntat política que hi ha al darrere en 
l’àmbit de Catalunya. I, també, creiem que es fa de forma i manera que facilita la tasca 
als ciutadans i les ciutadanes. Per tant, considerem que és un primer pas, com he dit 
abans, però significatiu, basat en l’eficiència i la idea política que, efectivament, els 
catalans i les catalanes puguem decidir el nostre futur polític aquest mateix any i per a 
això és necessari que es constitueixi aquest primer pas de la Hisenda pròpia catalana.  
 
A continuació intervé el Diputat del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Cayuela, qui diu: Nosaltres, quan es va fer 
aquest conveni, també vam manifestar el nostre suport quan es va signar per part de la 
Presidència i ara, quan es porta aquesta addenda, lògicament li donem suport també. 
Creiem que és un fet important la col·laboració entre l’ORGT i la Generalitat per tenir 
una Hisenda específica, única i pròpia, fet que facilita, lògicament, la feina de la 
ciutadania per complir les obligacions fiscals vers l’Administració. Hi veiem moltes 
qüestions positives, però tenim un neguit que traslladem al Govern per tal que aquest, 
en nom de la Diputació, en parli amb la Generalitat: si ara les oficines de l’ORGT també 
faran, d’alguna manera, d’agència tributària de Catalunya, això significa que, amb els 
mateixos recursos que té ara, sobretot humans, tindrà molta més feina. Aleshores, el 



neguit és que no tot el sobreesforç recaigui en la Diputació de Barcelona. Volem que 
l’esforç sigui compartit amb la Generalitat. Estem d’acord amb el fet de fer aquest esforç 
perquè l’objectiu és comú però que sigui compartit, especialment pel que fa als recursos 
humans i als tècnics, potser, però està clar que, amb la mateixa gent, no es podrà fer 
molta més feina de la que ja es fa amb totes les delegacions que hem anat aprovant 
aquí en els diferents plens. 
 

Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
“Primero quiero recordar lo que dice la LOFCA, que es que el IRPF, el IVA, los 
impuestos especiales y el Impuesto de Sociedades son recaudados por la AEAT 
mientras que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), el de Actos 
Jurídicos Documentados  y la tasa fiscal del juego, por ejemplo, son recaudados por 
las Comunidades Autónomas dentro del régimen común, por lo cual, dentro de este 
contexto, es verdad que Cataluña puede tener una Agencia Tributaria como sistema 
de gestión y recaudación de impuestos, pero una cosa es lo que es y otra cosa es lo 
que ustedes quieren hacer ver que es, porque si fuese esto último, que no lo es, 
tendríamos una duplicidad de administraciones, con mayores costes, una pérdida de 
seguridad jurídica para las administraciones y la ciudadanía, así como problemas con 
la Unión Europea, donde las obligaciones de España se transfieren a un único 
interlocutor, el Estado. Y ustedes quieren creer o hacer creer que se crean estructuras 
de Estado donde no las hay y, de esta manera, van engañando a los catalanes y 
crean confusión e inseguridad jurídica. Dejen de fabular y piensen en las personas, 
que a fin de cuentas el tema de la recaudación de impuestos es muy sensible y afecta 
a la ciudadanía muy directamente. Por lo tanto, expliquen bien qué es lo que es y no 
hagan ver que es lo que ustedes quieren que sea porque, evidentemente, cuando no 
hay estructuras de Estado, lo que pueden crear al final es preocupación e inseguridad 
entre la ciudadanía y que muchas inversiones dejen de venir a Cataluña.” 
 

A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes – Progrés 
Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Des del nostre grup, primer, explicar que els socialistes 
som molt conscients del fet que cal modificar les relacions financeres amb l’Estat per 
millorar-ne alguns aspectes com la distribució dels recursos i evitar, sobretot, els 
incompliments del Govern de l’Estat; però cal fer això d’acord amb el que estableix 
l’Estatut de Catalunya i, en aquest cas, és amb la creació d’un consorci entre 
l’Administració Tributària de l’Estat i l’Agència Tributària Catalana, supòsit recollit a 
l’Estatut, en un termini de dos anys i que, per cert, no s’ha fet encara. Per què? 
Perquè és molt important, per a nosaltres, que la Generalitat tingui la clau de la caixa, 
és a dir, que recapti els impostos de l’Estat i, per a nosaltres, aquest conveni ens sona 
més a un anunci retòric que no pas a alguna cosa que pugui afegir quelcom positiu 
per a la ciutadania, que és el que ens interessa; és a dir, de gestionar impostos locals 
ja sap molt i ho fa molt bé l’ORGT i és per aquest motiu que és un exemple i un model 
de referència, no només a Catalunya sinó a la resta de l’Estat i, fins i tot, a escala 
internacional. Per tant, el que cal és avançar, però fer-ho d’una manera decidida i, bé, 
prenem aquest “donar compte” com a informació d’aquesta addenda però pensem 
que el camí que hem de seguir és precisament aquest. Per últim, afegir un element 
que ja s’ha dit i és molt important: ens preocupa aquesta càrrega de treball que, en les 
condicions actuals, amb les limitacions que tenim per a la contractació i tenint en 
compte el que això suposarà sense redundar en un millor servei a la ciutadania, 



perquè continuem parlant de gestionar els impostos locals d’una manera més que 
correcta i, per tant, no hi ha cap valor per afegir. Ens preocupa que això suposi una 
càrrega de treball per a uns professionals que ja van molt carregats de treball. 
 

A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Molt breument, dir el que és. Quan intervenia el portaveu del PP, 
em recordava un presocràtic, Parmènides, que deia en la seva teoria: “El que és, és i 
el que no és, no és”. Evidentment. Per tant, “el que és” és un acord, entre les 
diputacions i el Govern català, per recaptar els impostos que estan recaptant les 
administracions avui; és una voluntat de facilitar els tributs catalans, d’entrada, i és 
veritat que és un pas endavant quant a una agència tributària catalana o una 
recaptació d’impostos des de les oficines que la Generalitat i les diputacions tenim 
repartides pel territori. Per tant, agafant això que estic dient, no hi ha cap problema ni 
ha d’haver-hi cap problema perquè la mateixa gent que està recaptant els tributs avui 
seguirà recaptant els mateixos tributs, per la qual cosa no hi haurà més càrrega. 
Tenim la mateixa quantitat de tributs, recaptada per unes oficines pilot, en principi, i 
després s’entén que per tot el país, per la qual cosa no patim massa, d’entrada, per la 
càrrega de feina que puguin tenir els treballadors. Els mateixos impostos i la mateixa 
gent treballant. Això diu el conveni. L’acord és el que avui tenim aquí i no l’hem de 
votar. Ja veurem com es desenvolupa aquesta prova pilot i com acaba sent en el 
futur, però tots sabem que la voluntat és crear una única oficina tributària a Catalunya 
i avui fem el primer pas per recaptar el que, avui, és competència de la Generalitat i 
dels ajuntaments. 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

9.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Montgat, en relació a 
revocar la delegació de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Montgat en sessió de 28 de novembre de 2013 va aprovar la 
revocació de la delegació efectuada en la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Montgat en sessió de 
28 de novembre de 2013 va aprovar la revocació de la delegació efectuada en la 



Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per prestació 
de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montgat i procedir a la publicació de 
l’acord primer 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 en resta assabentat. 
 
10.- Dictamen de data 4 de febrer de 2014, que proposa la delegació acordada pel 
Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, a favor de la Diputació de Barcelona, 
de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic 
municipals. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès en data 15 de gener de 2014 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del  12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Barcelonès 
en data 15 de gener de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de la recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic que se especifiquen en aquest acord de 
delegació del Consell Comarcal. 
 
 



L'acord mencionat adoptat pel Ple del Consell Comarcal  disposa el següent: 
 
"Delegar en la Diputació de Barcelona les competències de recaptació dels Ingressos 
de dret públic derivats de les Ordenances fiscals reguladores de la taxa per utilització 
privativa de les sales de reunió de la seu social del Consell i de la taxa sobre tasques 
addicionals per a la verificació de la correcció d'incompliments de les instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves de la comarca del Barcelonès. 
 
Delegar així mateix en la Diputació de Barcelona les competències de recaptació, en 
via no voluntària, d'altres ingressos no tributaris del Consell Comarcal del Barcelonès, 
entre els quals s'inclouen costes judicials, multes i sancions 
 
Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l'acceptació d'aquesta delegació de 
competències, la gestió de les quals haurà de ser encarregada a l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació. 
 
Donar la Conformitat als termes i condicions d'exercici de les competències delegades 
establerts per la Diputació de Barcelona, tant pel que fa al contingut de les funcions 
que es deleguen com en el que respecta a les quotes a abonar pels serveis prestats 
per l'Organisme de Gestió Tributaria. La presidència comarcal adoptarà resolució a 
l'efecte per tal de concretar el contingut de les funcions que es deleguen i els termes 
de la delegació, d'acord amb el model elaborat per la pròpia Diputació. 
 
Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona al seu Organisme de Gestió 
Tributària." 
 
Al propi temps per la seva banda, per resolució de la Presidència del Consell Comarca 
del Barcelonès de data 15 de gener de 2014 es van identificar els ingressos de dret 
públic i les competències en matèria de gestió i recaptació que, en relació als 
mateixos, es deleguen a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
de la forma següent: 
 
" (...). 
  
I.- Taxa per la utilització privativa de les sales de reunió de la seu social del Consell 
Comarcal 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 
 Pràctica de 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.- Taxa sobre tasques addicionals per a la verificació de la correcció d'incompliments 
documentals i/o de les condicions tècniques de les instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves de la comarca del Barcelonès  
 

Les funcions que en relació a la recaptació de la taxa es deleguen són: 
 
 Emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

III.- Altres ingressos no tributaris que es poguessin liquidar 
 

Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són: 
 
 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.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 

Les funcions que en relació a la recaptació de costes judicials es deleguen són: 
 
 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 ha sotmès la seva delegació de 
competències el Consell Comarcal del Barcelonès.  
 

Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada al Consell 
Comarcal 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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
11.- Dictamen de data 7 de febrer de 2014, que proposa acceptar la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Llacuna, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora modificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 
 
El Ple de l’Ajuntament de La Llacuna en data 20 de novembre de 2013 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 modificà 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Llacuna, en 
data 20 de novembre de 2013 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 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. 
 

II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

2 - Donar-se per assabentat de la revocació, amb efectes a partir de l'1 d'abril de 2013, 
de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona per acord del Ple de data 1 de 
març de 1993 i 14 de febrer de 2000, respecte a les funcions de gestió i recaptació de 
la Taxa pel servei de subministrament d'aigua. 
 

3.- Donar-se per assabentat de la revocació de la delegació efectuada a la Diputació 
de Barcelona per acord del Ple de data 1 de març de 1993 i 22 de juny de 2006, 
respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per instal·lacions de portades, 
aparadors i vitrines; així com la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona per 
acord del Ple de data 22 de juny de 2006,respecte a les funcions de recaptació de la 
Taxa pels serveis d'escorxador, mercats i transport de carn. 
 

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 la modificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de  La Llacuna a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 

I.- Impost sobre béns immobles 
 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 



 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratorís. 
 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 a 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. 
 
llI.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions pera determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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



 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 
determinar els deutes tributaris.  

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

pràctica  de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 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: 
- pel servei de gestió de residus 
- pel servei de clavegueram 
 
Les funcions delegades en relació a la gestió i recaptació de les esmentades taxes 
són: 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a 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.- Taxes: 
- Per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local 
- Pel servei de cementiri 
 
Les funcions delegades en relació a la recaptació de les esmentades taxes són: 
 
 Emissió de 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 utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sol, 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. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a  

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. 
 
VIII.- Taxes: 
- Per expedició de documents administratius 
- Per prestació de serveis a la piscina municipal 
- Per serveis d'intervenció integral de l'administració en les activitats i instal·lacions 
- Per parades, barraques, espectacles en terrenys d'ús públic i indústries al carrer i 

ambulants. 
- Taxes urbanístiques 
- Pel servei d'escola bressol 
- Per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires 
 
Les funcions delegades en relació a la recaptació de les esmentades taxes són: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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



IX.- 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. 
 
X.- 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. 
 
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 e/s actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII.- Execucions subsidiàries 
 
 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.- Concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 



 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV.- Sancions administratives 
 
 Notificació de fa 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 tributaris i 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. 
 
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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
12.- Dictamen de data 31 de gener de 2014, que proposa acceptar 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 recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt en data 28 de novembre de 2013 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. 
 
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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt, en data 28 de novembre de 2013 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: 
 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedient de 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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
13.- Dictamen de data 18 de febrer de 2014, que proposa acceptar l’ampliació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorell 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 Martorell en data 17 de febrer de 2014 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 

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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Martorell, en data 17 de febrer de 2014 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.- Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a 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 a 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 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 a 

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. 
 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.- 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 a 

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 pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i Taxa per entrada 
de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol classe 
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són: 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a 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'aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
VII.- Taxa per llicències urbanístiques, Taxa per la intervenció municipal en les 
activitats i instal·lacions, Contribucions especials i Quotes d'urbanització. 
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'aquestes taxes, contribucions 
especials i quotes d'urbanització es deleguen són: 
 
 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 de cementiri municipal 
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'aquesta taxa es deleguen són: 
 
 Emissió de padrons i documents cobratoris. 
 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 segon, tercer, quart  i cinquè de l’acord municipal de delegació, 
si bé escau aclarir respecte a l’acord cinquè que els tres empleats públics que 
s’adscriguin hauran de tenir la condició de funcionari públic (de carrera o interí), 
conforme el que estableix l’article 92.3 de la LBRL, en la redacció donada per la 
LRSAL, i les seves disposicions concordants.      
 
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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
14.- Dictamen de data 20 de gener de 2014, que proposa acceptar l’ampliació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar en data 18 de desembre de 2013 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Premià de Mar, en data 18 de desembre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Preu públic al servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables a 

municipals 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el 

règim establert. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 

liquidació establert. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions 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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 



quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
15.- Dictamen de data 31 de gener de 2014, que proposa acceptar la modificació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter en data 17 de desembre de 2013 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Roda de Ter, en data 17 de desembre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.-  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. 
 
II.- Taxa cementiri 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les  liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Taxa per expedició de documents administratius; Taxes urbanístiques; Taxes per 
la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les 
empreses; taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de la 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues; Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa; Taxa per controls sanitaris, establiments comercialització de carn 
fresca i els seus derivats; Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament a la via pública; Taxa per la prestació dels serveis educatius (llar 
d'infants, escola de música). 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Sancions 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

V.- Execucions subsidiàries 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 



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

VI.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 
 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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

16.- Dictamen de data 20 de gener de 2014, que proposa acceptar la modificació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals 
 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès en data 11 de desembre de 2013 
acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Agustí de Lluçanès, en data 11 de desembre de 2013 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
- Taxa pel servei de clavegueram. 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions 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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
17.- Dictamen de data 31 de gener de 2014, que proposa acceptar la modificació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 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 Cebrià de Vallalta en dates 28 de novembre de 2013 i 
16 de gener de 2014 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- 1.- Acceptar  la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, en dates 28 de novembre de 2013 i 16 de gener de 2014 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: 
 
- Quotes d'urbanització  
-  
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en 
sessió de 28 de novembre de 2013 en relació a aprovar la revocació de la delegació 
efectuada en la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de la Taxa pel 
servei d'escola bressol. 
 
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 amb 
anterioritat pel Ple de Sant Cebrià de Vallalta 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 I 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes ta^qt/esf.- ;, 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

III.-  Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 

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

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

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

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

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

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



V.-  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Taxa per 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. 
 
 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.- Taxes per: 
 
- 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, així com pels controls i les revisions periòdiques.  

- Llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, i les 
fiances que s'hagin de constituir. 

- Servei de gestió de residus municipals. 
- Ocupació de la via pública. 
- Prestació del servei de prevenció dels incendis forestals. 
- Utilització de plaques, patents i distintius. 
- Manteniment de les bústies. 
- Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local. 
- Clavegueram. 
- Per les entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 

domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 
Les funcions que en relació a aquestes taxes es deleguen són: 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobradors. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

IX.- Quotes d'urbanització. 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 



 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de 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.- Sancions diverses 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 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 les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació des deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de 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.- Multes coercitives. 
 
 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.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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



XIV.-  Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament 
pugui liquidar. 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són: 
 
 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 quart, cinquè  i sisè de l’acord municipal de delegació de data 
28 de novembre de 2013. 
 
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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
18.- Dictamen de data 23 de gener de 2014, que proposa acceptar 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 data 18 de desembre de 2013 
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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires, en data 18 de desembre de 2013 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: 
 
- Sancions administratives 
- Altres ingressos no tributaris 
 
 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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 



Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
19.- Dictamen de data 7 de febrer de 2014, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, 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 Quirze Safaja en data 25 d'octubre de 2013 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja, en data 25 d'octubre de 2013 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.- Ingressos derivats de l'exercici de l'execució subsidiària 
 
 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 del expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualsevol altra necessària per l'efectivitat de les anteriors. 
 
II.- Multes coercitives 
 
 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 del expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualsevol altra necessària per l'efectivitat de les anteriors. 
 
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 
 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 altra necessària per 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.  
 

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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

20.- Dictamen de data 4 de febrer de 2014, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en data 23 de desembre de 
2013 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, en data 23 de desembre de 2013 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: 
 
- Taxa sobre serveis del cementiri municipal 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions 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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
21.- Dictamen de data 4 de febrer de 2014, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, 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 Vallromanes en data 21 de novembre de 2013 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vallromanes, en data 21 de novembre de 2013 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 i multes coercitives 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan competent 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.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan competent 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.- Taxa per a l'ús de les sales del centre cívic 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan competent 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. 
 
IV.- Cànon derivat d'aquells contractes formalitzats en la modalitat de concessió 
administrativa 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan competent 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. 
 
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’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22.- Decret de la Presidència de data 27 de gener de 2014, en virtut del qual es 
declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar desperfectes en 
el pont de la Gleva sobre el riu Ter, situat a la BV-4608 entre els p.k. 19,432 i pk. 
19,560. T.M. Manlleu i Les Masies de Voltregà, produïts a conseqüència d’un 
impacte en la contenció del pont, que va afectar a l’estructura del tauler, el dia 11 
de gener de 2014. 
 
Vist l’informe emès, en data 14 de gener de 2014 , pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures i pel Cap de l’Oficina de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 
 

“El passat dissabte 11 de gener de 2014, la Diputació de Barcelona va rebre una trucada 
dels mossos d’esquadra, que comunicaven desperfectes importants en el citat pont, i que 
els va obligar a tallar la carretera en aquest tram. 
 
Una vegada presentats al lloc dels fets, es va observar un desplaçament d’uns 20 cm cap 
l’exterior del pont, de les contencions i el corresponent congreny de fonamentació. La zona 
afectada te una llargada d’uns 20 m. El sinistre probablement va ser ocasionat per un 
accident o impacte contra el mateix congreny. Per l’efecte del impacte, va quedar malmès el 
propi voladís de l’estructura. En conseqüència les contencions del pont, perden la seva 
eficàcia en aquest tram, i el tauler queda debilitat, amb el conseqüent perill de caiguda al riu 
Ter, del  trànsit i vianants. 
 
El pont de la Gleva està constituït per una biga de secció PI. El pont original va ser destruït 
durant la Guerra Civil i l’actual tauler data de l’any 1940. Els ponts construïts en aquesta 
època requereixen d’una especial cura en el manteniment, ja que els materials, i les 
dificultats tècniques i econòmiques del moment no eren les més adients. 
 



El mateix diumenge 12 i dilluns 13 s’ha procedit a fer una inspecció tècnica visual detallada 
de l’estructura, arribant a les següents conclusions: 
 
 S’observen fissures verticals de flexió al centre de cada vànol, que poden indicar que el 

pont treballa al límit de la seva capacitat 
 

 S’observen fissures al paviment de la calçada en sentit longitudinal, que indiquen una 
excessiva deformació a flexió del voladís de la secció transversal, el que pot indicar 
esgotament de la capacitat de treball del tauler 

 
 El trencament parcial del voladís del tauler a la zona de l’accident indica que el formigó 

de la biga que suporta la calçada de la carretera té unes prestacions mecàniques 
insuficients pel servei que estava donant 

 
A banda dels resultats d’aquesta inspecció tècnica, s’ha consultat el projecte de 
reconstrucció del pont de l’any 1930 i s’ha comprovat que el pont ha estat treballant al límit 
de la seva capacitat al llarg dels darrers anys, coincidint amb un important trànsit de vehicles 
pesants relacionats amb les obres de construcció del desdoblament de la carretera C-17 i la 
nova carretera C-37, també anomenat eix Vic-Olot. Això ha pogut danyar l’estructura de 
manera irreversible per fatiga dels materials, sense que hagi donat símptomes aparents a 
les inspeccions tècniques periòdiques a la que tots els ponts de la xarxa de carreteres de la 
Diputació son sotmesos. 
 
Vista aquesta situació, i per tal de garantir l’estricta seguretat del trànsit de vehicles i 
vianants, entenem que cal evitar el pas del trànsit a les zones de la calçada situades en 
voladís, és a dir, s’ha de centrar tota la càrrega en una banda central de 4 metres d’amplada 
màxima. Per tal d’aconseguir això, s’han pres les següents mesures immediates: 
 
- El mateix dissabte, es va senyalitzar els desperfectes amb cons, cinta i varilles. Com a 

conseqüència és va perdre un dels dos carrils, instal·lant la Diputació un semàfor per a 
ordenar el corresponent trànsit alternatiu.  

 
- El dia següent, diumenge, es va iniciar la col·locació d’una filera  de contencions  New 

Jersey de formigó, a tota la llargada afectada del pont, en el marge on van succeir els 
desperfectes. 

 
- El dilluns 13 es va continuar instal·lant New Jersey en el mateix costat del pont, fins a 

finalitzar la zona afectada. El  dimarts 14 es va començar a col·locar New Jersey a l’altre 
costat del pont, és a dir en el marge esquerre, preveient finalitzar el dimecres 15 com a 
màxim.  Donada l’estretor resultant, es fa necessari realitzar talls totals de la via, de curta 
durada, que es van repetint a mesura que les feines avancen.  

 
Una vegada realitzats els treballs, el pont té un sol carril d’una amplada de 3,50 m bordejat 
per contencions tipus New Jersey, i ordenat per un semàfor que establirà trànsit alternatiu.  
 
Talment aquestes actuacions han estat d’emergència per evitar que es produís qualsevol 
altre accident que poses en perill la vida de les persones. 
 
Aquesta situació serà provisional, a l’espera de la concreció de les actuacions necessàries 
per a restituir el trànsit a les condicions inicials, treballs que en aquest moment estan en 
procés de definició. Una vegada determinada la solució es sabrà la temporalitat de la 
situació provisional. 



En el cas més extrem que caldrà confirmar, si els assaigs i estudis d’urgència que s’estan 
fent, concloguessin que el tauler no resulta reparable i que la reparació del pont passa 
indefectiblement per la substitució del tauler, aquesta actuació seria necessària i 
d’emergència per tal de mantenir les condicions de seguretat dels usuaris de la carretera, ja 
que una demora en l’execució de les obres podria suposar un perill per a la circulació de 
vehicles.. 
 
La valoració estimativa conjunta de les actuacions a fer seria la següent: 
 
Col·locació de tanques de formigó tipus New Jersey, inclòs personal i 
maquinaria   

24.636,00

Semàfor de leds inclòs el seu manteniment ( duració prevista 3 mesos)   10.128,00 
Senyalització horitzontal  1.210,00
Enderroc selectiu dels elements a punts de caure 3.000,00
Execució d’assaigs sobre l’estructura i interpretació de resultats 20.000,00 
Treballs tècnics necessaris per a l’execució de les obres d’emergència 100.000,00 
Obres d’enderroc del tauler del pont (a confirmar segons resultats 
d’assaigs) 

150.000,00 

Obres de substitució del tauler del pont ( a confirmar) 1.300.000,00
 

Total € 1.608.974,00
 

A partir d’ara es proposa la següent seqüència d’actuació: 
 

- Execució d’una campanya d’assaigs que permeti assegurar si els diferents elements 
estructurals son salvables o no, així com l’estat en el que es troben els fonaments. 

- En cas de ser necessari, confirmant-ho amb les dades dels assaigs, redacció del treballs 
d’enderroc d’aquells elements que no puguin ser reparats.  

- Estudis de substitució o reparació dels elements que puguin conservar-se 
- Execució de les obres per tal de resoldre l’emergència. 
 
Aquestes costos es justificaran una vegada s’hagin portat a terme totes les actuacions, 
d’acord amb el pressupost estimatiu que s’adjunta. No es pot precisar amb exactitud, el 
treball que portarà totes les partides, ja que una vegada es comencin les feines, s’anirà 
descobrint les zones concretes que han quedat en situació inestable, i que s’han de sanejar 
per a mantenir el pont en condicions de seguretat per al trànsit. 
 
A la vista de l’ anteriorment esmentat, es proposa que es declarin aquestes actuacions 
d’emergència, per tal de garantir la seguretat de la circulació ja que no es pot assegurar 
que l’estat en què actualment es troba el pont com a conseqüència dels fets succeïts 
garanteixi una màxima seguretat als usuaris de la carretera, tenint en compte que els 
materials en què es sustenta es troben greument danyats..”.  

 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 113 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre. 
 
Atès que l’article 274.4 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 preveu que el President 



de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada d’1.608.974,00 EUR, IVA inclòs, podria anar 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del pressupost de 
l’exercici 2014 d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui 
en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de 
les actuacions. 
 
Atès l’apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 11876/13 de data 11 de 
desembre de 2013 i publicada al BOPB de data 23 de desembre de 2013, que 
atribueix competència a la Presidència d’aquesta Corporació, per 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- DECLARAR l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades en el pont de la Gleva sobre el riu Ter, situat a la BV-4608 
entre els p.k. 19+432 i pk 19+560. T.M. Manlleu i Les Masies de Voltregà, produïts 
com a conseqüència d’un impacte contra el congreny de fonamentació, el dia 11 de 
gener de 2014, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Segon.- APROVAR el pressupost aproximat d’1.608.974,00 EUR IVA inclòs,  per 
poder fer front a totes les  despeses derivades de les actuacions,  amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del Pressupost d’aquesta Diputació 
per a l’exercici 2014, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu per a la seva 
ratificació,  en la primera sessió que celebri. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 



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 presenten els grups del PSC, ICV-EUiA-EPM, ERC i CiU de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la Llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local  
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local (LRSAL) ha entrat en vigor amb un contingut de vital importància 
per a les entitats locals, ja que suposa una modificació important del seu règim jurídic 
que afecta les competències d’ajuntaments i diputacions; les competències per a 
l'adopció de determinats acords; l’existència de les entitats locals menors, de les quals 
s'altera la naturalesa jurídica; l'exercici d'activitats econòmiques; la participació en ens 
instrumentals -com ara empreses, consorcis..., i la seva creació; el règim jurídic dels 
consorcis locals; la fusió de municipis; la transferència a les comunitats autònomes de 
determinades competències que fins ara eren de titularitat municipal; i el personal 
eventual i el nombre de membres corporatius en règim de dedicació exclusiva, per a 
qui introdueix limitacions, entre altres. 
 
Atès que, de tot el que s’ha esmentat, l'element estructural més important de la 
reforma, i el que més conseqüències pot tenir per a les entitats locals, és el que fa 
referència a les seves competències. I que per entendre el nou marc competencial - 
especialment el dels municipis - hem de partir de la redacció que es dóna ara a l'art. 7 
LRBRL, que distingeix entre les competències pròpies, les competències diferents de 
les pròpies i les que s'atribueixen per delegació.  
 
Atès que la redacció d'aquest article 7 és important, ja que moltes competències 
actualment exercides pels nostres ajuntaments queden vedades del seu exercici en un 
futur no llunyà. 
 
Atès que les competències de les diputacions es veuen ampliades amb la Llei 27/2013 
per la combinació de l’article 26 de la LRSAL amb el 36 de la LRBRL en el seu 
redactat actual, però també especialment pel paper que l'article 116 bis.3 nou, sobre 
contingut i seguiment dels plans econòmico-financers, els atorga. En aquest sentit, la 
Llei atribueix a les diputacions diverses funcions i responsabilitats, destacant una tasca 
de coordinació en la prestació de determinats serveis als municipis del seu àmbit 
territorial amb població inferior a 20.000 habitants, (art. 26.2); però aquestes funcions 
requereixen, a més de la voluntat de la pròpia diputació, la del municipi afectat, la del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i l'informe preceptiu de la comunitat 
autònoma. I a més, en alguns casos, cal tenir en compte les lleis sectorials i l'atribució 
competencial que contenen a favor d'altres ens i que en tot cas ha de ser el propi 
ajuntament que ha de demostrar la seva capacitat per exercir la competència . 
 
Atès que, un cop analitzada la reforma en tota la seva extensió, ens trobem davant 
d'una norma que no generarà millores efectives en la gestió ni en el dia a dia de les 
nostres administracions locals, i que podria produir dificultats d’execució si es porten a 



la pràctica de forma estricta les previsions que conté en matèria competencial i en el 
context de les imposicions als dictats de les polítques d’austeritat de la llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que dificultaran que les comunitats autònomes 
puguin prestar serveis en condicions, amb la consegüent pèrdua de la qualitat 
d’aquests serveis i per tant amb la consegüent desigualtat en la garantia dels drets i la 
disminució de l'atenció a la ciutadania. 
 
Atès que el contingut de determinats articles de la llei i la seva traducció a la pràctica, 
transmeten una desconfiança cap als ajuntaments, als quals se’ls limita i constreny la 
seva actuació per diverses vies, així com predetermina com han d'organitzar-se 
anul·lant de facto el principi d’autonomia i de govern local recollit a la Carta Europea de 
l’Autonomia Local, a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya. 
 
Atès que la Llei a dia d’avui és vigent; si bé genera dubtes sobre la seva 
constitucionalitat, per una possible vulneració del principi d’autonomia municipal i pel 
fet que per aplicar determinats preceptes cal, com a mínim, esperar l’Ordre del 
MINHAP que desenvolupi els criteris del cost efectiu dels serveis previstos a l’art. 
116.3 de la LBRL, segons redacció donada per la llei 27/2013. 
 
Atès que, en l'origen de la reforma no hi ha una avaluació negativa respecte del 
funcionament dels nostres ens locals, ni de la situació dels seus comptes públics (ja 
que es tracta de les administracions públiques amb menys deute i les úniques que no 
incorren en dèficit públic en l’actualitat). 
 
Atès que la LRSAL no resol cap dels problemes que els ajuntaments i el municipalisme 
català té plantejats, com és la reforma del finançament i una millora del marc 
competencial, i que no aborda la necessària reforma organitzativa per fer els governs 
locals encara més eficients i aconseguir que estiguin millor preparats per afrontar les 
demandes ciutadanes. 
 
Atès que la Llei és recentralitzadora, vulnera principis de la Constitució espanyola i va 
en contra de l’Estatut d’Autonomia, reduint competències als ajuntaments catalans i 
envaint les de la Generalitat, propiciant, a més, la destrucció i degradació dels serveis 
públics locals i impossibilitant que els ajuntaments puguin realitzar autèntiques 
polítiques públiques, de manera que els perjudicats seran els ciutadans i ciutadanes 
de les viles i pobles catalans.  
 
En base a aquests supòsits, considerem que la Diputació de Barcelona no pot aïllar-se 
de la realitat i, guiada per la seva acreditada i reiterada voluntat de suport i 
acompanyament als ens locals de la demarcació, ha de formular un compromís a favor 
del suport i del respecte a la voluntat de cada ajuntament; i que des de l’experiència 
acumulada pot pal·liar els efectes negatius de la llei, impulsant, encara més, serveis 
locals en xarxa i ajudant els ajuntaments en la millora de les seves estructures de 
gestió. 
 
Igualment, la Diputació ha de vetllar pels principis d’autonomia, proximitat i 
subsidiarietat que estableix la Carta Europea d’Autonomia Local. I tot això, amb la 



finalitat de satisfer al màxim les necessitats col·lectives i utilitzar amb la major eficàcia i 
eficiència uns recursos públics que avui són escassos. 
 
Davant la possibilitat que el nou marc legal generi dificultats importants en la prestació 
de serveis des dels ajuntaments, els Grups del PSC, ICV-EUiA-EPM, ERC i CIU a la 
Diputació de Barcelona proposa al Ple  l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Rebutjar la LRSAL per ser una llei innecessària, que, amb els criteris de 

racionalització i sostenibilitat basats en la llei de sostenibilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera elimina el govern local, transformant els ajuntaments en 
administracions tutelades. 
 

2. Donar suport i encoratjar els ajuntaments a aprovar en els seus plens municipals la 
formalització del ”Conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013 
de racionalización y sostenibilidad de la administración local”.   

 
3. Donar suport als ens locals de la demarcació de la Diputació de Barcelona, per tal 

que el desenvolupament de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL), que ja està en vigor, respecti al màxim la seva 
autonomia a l’hora de fixar els serveis que vol oferir a la ciutadania. 

 
4. Mantenir i defensar el respecte a l’autonomia local, per tal que els ajuntaments  

segueixin sent considerats com a governs i una part de l'Estat en peu d'igualtat 
amb la resta d’administracions, i evitant que la reforma local es tradueixi en una 
clara reducció i invasió de les competències municipals. 

 
5. Donar suport als ajuntaments per a mantenir uns serveis públics de qualitat 

prestats, en la mesura que sigui possible, des de la proximitat, per continuar 
atenent la ciutadania en tots els àmbits i especialment en la seva dimensió més 
social. Revisar les xarxes de serveis impulsades per la Diputació i estudiar-ne la 
creació de noves per ajudar els municipis a mantenir el nivell de prestació actual, 
acomplint els criteris fixats per la Llei. 
 

6. Ampliar l’àmbit d’actuació de la Comissió de treball per al seguiment i l’avaluació 
de l’impacte de les reformes legislatives dels Governs Locals, creada l’agost de 
2013 i amb representació de tots els grups polítics presents a la Diputació de 
Barcelona, amb l’objecte de treballar coordinadament amb els ajuntaments, 
especialment els de menys de 20.000 habitants, i amb l’objectiu de minimitzar els 
efectes negatius que l’aplicació de la Llei té sobre l’autonomia local i la prestació 
de serveis. 

 
7. La Diputació de Barcelona com a govern local intermedi vetllarà pel principi 

d’autonomia local i desenvoluparà les determinacions de la llei -pel que fa a exercir 
competències inicialment municipals-, exclusivament a partir dels acords amb els 
ajuntaments.  



8. Continuar duent a terme les accions que siguin necessàries per a analitzar en 
profunditat el contingut de la reforma, atesos els canvis normatius i institucionals 
que es produeixen en l’escena local, com el cicle de conferències “Governs Locals: 
km 0. Interrogants i reptes sobre el futur del món local”, amb l’objectiu d’elaborar 
un diagnòstic dels impactes que pot produir de forma immediata l’esmentada 
reforma sobre els àmbits d’actuació dels ens locals de la província de Barcelona. 
 

9. Traslladar aquests acords al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell de Governs Locals de Catalunya, a les diputacions de Lleida, 
Tarragona i Girona, a les entitats municipalistes ACM i FMC i al Fòrum Comarcal. 

 
Abandona el Saló de Sessions el diputat Sr. García Albiol. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Som quatre els 
grups signats però nosaltres vam proposar aquesta moció, que va néixer amb vocació 
de ser una declaració, cosa que no ha estat possible al final i, per això, som quatre els 
grups que la signem. Aprofito per agrair les esmenes de la resta de grups, que han 
enriquit el text inicial en el sentit següent: el primer punt és tornar a rebutjar l’entrada 
en vigor de la LRSAL i encoratjar els ajuntaments perquè aprovin recursos 
d’inconstitucionalitat, és a dir, per formalitzar el conflicte contra aquesta llei en defensa 
de l’autonomia local. Però aquesta moció no és un simple rebuig d’aquesta llei, sinó 
que va més enllà, perquè el que pretén és que la Diputació de Barcelona tracti de 
minimitzar, aplicant la Llei, com no pot ser d’una altra forma, els seus efectes nocius 
per als nostres ajuntaments i, per tant, hi ha aquesta part de rebuig però hi ha la part 
del missatge als ajuntaments, especialment als de la demarcació de Barcelona i els 
inferiors a 20.000 habitants, que tenim desorientats ara mateix, tenint en compte que 
la LRSAL va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013 i que el calendari d’aplicació 
és divers segons els ajuntaments, segons si compleixen o no la Llei d’estabilitat 
pressupostària, segons si paguen puntualment o no als proveïdors, etc. 

 
Era molt important, per a nosaltres, donar aquest missatge que diu que, a part de 
treballar i analitzar, com molt bé s’està fent per part de la comissió de treball que es va 
crear i les diferents iniciatives que es van impulsar, ens hem de posar mans a l’obra, 
per la qual cosa demanàvem, a la moció original, la creació d’una comissió, ara 
transformada en l’ampliació de la comissió ja existent, però una comissió que ha de 
treballar conjuntament amb els ajuntaments per mirar de fer el que deia abans: com 
minimitzar aquests efectes negatius i desactivar les mines que ens podem trobar amb 
la LRSAL.  
 
Ara el que pertoca precisament és això: parlar amb els ajuntaments, tranquil·litzar-los i 
liderar una nova forma de poder minimitzar, aplicant la Llei per imperatiu legal, 
aquests efectes negatius. Crec que això és molt important. Malauradament, no ha 
pogut ser una declaració però haurem de pensar la forma de posar-ho en marxa, tan 
ràpidament com sigui possible, perquè tenim molts alcaldes i alcaldesses amb neguit 
a causa del compliment i l’aplicació de la LRSAL i, per tant, penso que l’aprovació 
d’aquesta moció ha de ser un missatge que digui que treballarem conjuntament i que, 



en qualsevol cas, l’aplicació de la LRSAL no suposarà anar en contra de la voluntat 
dels ajuntaments, que sempre ha de ser a partir de l’acord mutu, de col·laborar i de 
cooperar. Tot el que faci la Diputació per imperatiu legal ha de ser de la mà dels 
ajuntaments i amb l’acord dels ajuntaments. Per tant, agraeixo el suport de la resta de 
grups adherits a la moció i, efectivament, votarem favorablement. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres, efectivament i tal com ha 
comentat la portaveu socialista, hem entrat algunes esmenes, la majoria de les quals 
han estat incloses en aquesta proposició i hi votarem favorablement, com no podia 
ser d’una altra manera sent un dels signants. I també entenem que aquesta és, 
efectivament, una moció que no és una moció més de rebuig a la LRSAL, que ja hem 
vist aquí en altres ocasions, perquè incorpora altres elements, però sí que hi ha 
aquest primer punt. 
 
Per a nosaltres, aquesta moció es pot dividir en tres apartats, el primer dels quals 
seria el de rebuig a la LRSAL encara que estigui en vigor. Nosaltres considerem que 
és una molt mala llei per diversos aspectes, tant de forma com de contingut i 
nosaltres, des del primer moment, hem denunciat el menyspreu a les administracions 
locals, que es converteixen en unes administracions tutelades amb el més mínim 
incompliment que es produeixi. Creiem, per altra part, que no està clar que es respecti 
l’actual marc jurídic i considerem, també, que el seu contingut significa una pèrdua de 
capacitat política dels ajuntaments, que s’acaben convertits en “administracions que 
administren”. Per altra part també, en diverses ocasions, hem denunciat que hi ha 
importants contradiccions dintre del mateix text de la llei i una gran incertesa fruit del 
fet que, per una banda, és molt genèric i, per una altra, molt concret i després van 
sorgint, davant d’això, notes ministerials que intenten concretar una mica allò que 
ningú no entén i que té diferents interpretacions en funció dels propis secretaris dels 
propìs  ajuntaments. Per tant, considerem que la LRSAL és una molt mala llei, tant en 
la forma com en el contingut, i la primera part, per tant, és continuar rebutjant-la. 
 
El segon aspecte, dels tres que volem destacar d’aquesta proposició, és el que fa 
referència a facilitar la defensa de l’autonomia local contra la LRSAL i, per tant, que la 
Diputació pugui donar suport a aquells ajuntaments que volen aprovar, ja s’ha produït 
en molts, el fet de portar la LRSAL al Tribunal Constitucional. Considerem que és una 
tasca de defensa del que considerem el marc legal tant de la Generalitat com dels 
ajuntaments el fet que es pugui recórrer al Tribunal Constirtucional, cosa més fàcil o 
no en funció de la mida, i que hi hagi un suport per defensar l’autonomia local per part 
de la Diputació ens sembla convenient. 

 
El tercer punt, podríem resumir-lo, en com ens empesquem per minimitzar l’impacte 
previst per l’aplicació de la LRSAL, el qual genera, com he dit abans, una certa 
confusió, una certa incertesa, un cert neguit i un cert desemparament. Creiem que, 
justament aquí, la Diputació de Barcelona pot fer un paperàs enfortint les xarxes de 
serveis ja existents i creant-ne noves per ajudar els municipis a mantenir el nivell de 
prestació dels serveis actuals i afavorint el màxim respecte a l’autonomia local a l’hora 
de fixar els serveis que es volen oferir a la ciutadania. Vostès ja saben que han 



desaparegut alguns serveis, que ha passat la possibilitat de tenir competències en 
alguns, que l’aplicació de les anomenades “competències impròpies” es dificulta molt. 
Aquí hi ha un magma en el qual creiem que la Diputació pot donar exemple del que és 
la cooperació institucional i del que és la voluntat d’afavorir l’administració local i els 
ajuntaments i estem segurs que es complirà amb escreix i, alhora, amb plaer. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Com que coincideixo 
plenament amb les intervencions que m’han precedit, només afegiré un element nou: 
estem convençuts que, des de la Diputació de Barcelona, farem la tasca que ens toca, 
que és donar suport als municipis per a tot i no desplegar la LRSAL, ja que esperem 
que tingui el mínim vigor possible i que prosperi el recurs d’inconstitucionalitat que 
presentarà la majoria d’ajuntaments catalans, però demanem al Govern de la 
Diputació que vetlli perquè l’altra administració, la Generalitat, faci la tasca que ha de 
fer, la qual és protegir el seu àmbit legal competencial, defensar allò que dictamina 
l’Estatut de Catalunya i protegir les lleis que desplega (Infància, Educació, Serveis 
socials, etc.), totes també vulnerades per la LRSAL. 
 
Abandona el Saló de Sessions el diputat Sr. Portabella. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui 
diu: “Creo que es la quinta o sexta vez que hablamos de la LRSAL en este pleno. 
Hablamos de ella cuando simplemente era un rumor, cuando se supone que había 
una memoria sin hacer, cuando se supone que había un anteproyecto de ley sin hacer 
y cuando nadie sabía de qué hablar. No sé, debe ser la quinta o sexta vez que 
hablamos de ella y, como muy bien dice la compañera del PSC, supongo que 
hablaremos más veces sobre ella en este pleno. Podría decir que doy por 
reproducidas todas las intervenciones que he hecho aquí pero diré una cosita más.  
  
Primero, que aquí se habla de una nueva forma de aplicar esta ley. Nada de eso. La 
Ley se tiene que aplicar ahora y no hay otras formas de aplicarla. Si se aplica, es legal 
y, si no se aplica, no es legal. Por lo tanto, se aplica y se tiene que aplicar porque, en 
democracia, las cosas no se hacen por imperativo legal, expresión muy usada por 
grupos extremistas, rupturistas, etc., sino que la ley se tiene que aplicar guste o no. 

 
Segundo. Es una ley que evita duplicidades en la prestación de servicios y aquellos 
municipios que los presten pueden seguir teniendo la dotación presupuestaria 
correspondiente que antes no se les garantizaba. Por ejemplo, aquí se ha llegado a 
decir cosas como la reducción de concejales y ayuntamientos. Todo es mentira. Todo 
para desinformar y desgastar al Gobierno de la Nación. Y ustedes animan ahora a 
que se hagan recursos de inconstitucionalidad que no tienen sentido al fin y al cabo, 
porque la LRSAL no viola, en ningún momento, el Estatuto de Cataluña ya que las 
Comunidades Autónomas han de adaptarse a la legislación que dispone el Estado. No 
olviden que Cataluña no es independiente y que, por lo tanto, la norma superior 
siempre está por encima de la inferior. 
 



Para acabar, dicen que rechazan esta ley por ser innecesaria después de la crisis que 
hemos vivido y estamos viviendo cuya culpa, en parte, es de las administraciones de 
todos los colores políticos y cuando, desde diferentes foros y sectores, se piden 
reformas en la Administración, decir que es innecesaria es demagógico, irresponsable 
y alejado de la realidad. Votamos en contra.” 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Per enèsima vegada, però suposo que parlem sovint d’aquesta llei 
en aquest plenari perquè afecta de manera radical els ajuntaments i, si no ho féssim 
seria una irresponsabilitat per part dels càrrecs electes dels ajuntaments. En tot cas, 
aquesta llei té un nom que ens indica de què es tracta, és la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local i parla de l’Administració amb un concepte 
diferent del que parla la llei catalana, que, fixeu-vos, es diu Llei de governs locals. No 
és una anècdota sinó una manera de veure com han de funcionar les administracions 
locals des del punt de vista del Parlament de Catalunya -Governs locals-  i des del 
punt de vista de l’Estat -Administració local-, un concepte aquest darrer que no és 
polític i que tracta explícitament sobre com s’han de portar a terme les tasques de les 
administracions locals, no les polítiques. De fet, aquesta llei és econòmica i tècnica, 
una realitat tossuda que hem d’anar repetint contínuament perquè, la veritat, sabem 
que aquesta llei empodera moltíssim els interventors de les administracions locals i 
que, fins i tot, porta al fet que aquests funcionaris, habilitats nacionals, estiguin al 
servei de l’Estat i no al servei de les administracions locals. La LRSAL diu això, entre 
moltes altres coses, i no m’estranya gens, per tant, que en parlem tant als plenaris de 
les administracions locals, que som els afectats. 
 
Aquesta és la primera qüestió. No volia allargar-me perquè n’hem parlat en altres 
ocasions, però vull rectificar alguna de les intervencions que ha fet el portaveu del PP i 
no és que sigui la senyoreta Rottenmeier, deixin-me dir-ho així. Una llei superior de 
l’Estat no està per sobre de les lleis del Parlament de Catalunya, la Constitució, de la 
qual tant parlen vostès, es reparteix per competències. Uns tenen unes competències 
i altres en tenen d’altres. Miri’s la Constitució i s’adonarà que no és per jerarquia sinó 
per competències i, en aquest cas, només estem parlant de competències. Rectificat 
això, miri’s la Constitució i veurà que, en aquest cas, no parla de jerarquia sinó de 
competència, però no estem aquí per parlar de quelcom jurídic perquè, en tot cas, 
aquest plenari té la voluntat de ser polític, cosa que creiem que hem de fer els 
representants dels ciutadans en els plenaris de les administracions locals. 
  

La segona qüestió fa referència al que la Diputació ha de fer, que és ajudar els 
municipis que estan en aquesta situació. Només llegiré un parell de frases que ha 
anat dient el president de la Diputació aquests dies. Per exemple: “La nostra actuació 
és radicalment diferent a la que proposa la LRSAL” o “La nostra vocació és servir els 
ajuntaments no com a fiscalitzadors ni manllevadors de competències (això és el que 
pensa la Diputació de Barcelona) i no fem ni volem fer res que no vingui dels propis 
governs locals de cada població”. Aquesta és la voluntat de la Diputació, del president, 
qui ho ha expressat en diverses ocasions, i del Govern de la Diputació: ajudar els 
ajuntaments en tot allò que sigui necessari, complint la llei, evidentment, no ens la 



saltarem, i intentar que l’impacte sigui menys contundent de cara a les competències 
dels municipis del país. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i  
el vot en contra dels diputats assistents del grup del Partit Popular (5), sent el resultat 
definitiu de 44 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
Seguidament 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 160 al 904 de l’any 2014 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponent a la sessió ordinària de data 16 i 30 de gener de 2014. 
 
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència dóna la paraula al Portaveu del 
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, 
Sr. Mañas, qui diu: És una pregunta, senyor President, que ens agradaria saber. 
Entenc que no ens contestin avui però que ens responguin per escrit. Que, en el 
període que va d’avui al Ple de març, ens expliquin quin va ser el motiu pel qual la 
XAL va retransmetre en directe la celebració de la cerimònia dels premis Gaudí i quin 
fou el cost d’aquesta retransmissió per a la XAL. Aquesta és la pregunta i el prec, ja 
fet en el darrer Ple, és sobre les indemnitzacions finalment pactades per als 
treballadors de la XAL. Se’ns va contestar, per escrit, per part del conseller delegat de 
la XAL però li agrairíem que les preguntes que fem en el Ple fossin directament 
contestades pels membres del Govern. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
12 hores i 45 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
El President,      La Secretària General 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 541622 al 541663. 
 
Barcelona,  27 de març de 2014 
La Secretària General 
 


