ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2014

A la ciutat de Barcelona, el 27 de març de 2014, a les 12 hores i 06 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, Marc Castells i Berzosa,
Ramon Castellano i Espinosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i
Llevadot, Carles Combarros i Vilaseca, 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, 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. Josep Oliva i Santiveri.
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
1.- Donar lectura de la Declaració institucional, signada per tots els grups polítics de la
Diputació de Barcelona, amb motiu de la commemoració dels 35 anys d’ajuntaments
democràtics.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2014.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Gerència dels Serveis de Cultura
3.- Dictamen que proposa aprovar una addenda al conveni formalitzat en data 17 de
desembre de 2002 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, referent a la cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, la cessió en
dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu i la transferència de funcions i mitjans
al dit Ajuntament.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Intervenció General
4.- Donar compte del decret de la Presidència de data 28 de febrer de 2014, número
de registre 1676/2014, pel qual es resol aprovar la liquidació del Pressupost General
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2013, així com del corresponent Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat
financera i regla de la despesa, elaborat per la Intervenció general en data 25 de febrer
de 2014.
Servei de Programació
5.- Dictàmens que proposen aprovar les modificacions de crèdit 2/2014 i 5/2014 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
6.- Dictamen que proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Arenys de Munt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
7.- Dictamen que proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 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.
8.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Lluçà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
9.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

10.- Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de
Montesquiu amb relació a la revocació de la delegació de les funcions de gestió i
recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Donar compte de l’adhesió al manifest del 8 de març de 2014, en commemoració
del Dia Internacional de la Dona, signada pels grups CiU, PSC-PM, ICV-EUiA-EPM i
ERC-AM de la Diputació de Barcelona, en el si de la Junta de Portaveus.
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
Abans d’entrar en el debat dels assumptes la Presidència diu: Aquest diumenge es va
produir l’òbit de qui va ser el primer president espanyol de la democràcia. És evident
que, amb encerts i desencerts (com qualsevol altra persona), va fer un servei molt
important i és just que, des de la Diputació de Barcelona, tinguem un record per a ell i
transmetem el nostre condol a la seva família.
1.- Donar lectura de la Declaració institucional, signada per tots els grups
polítics de la Diputació de Barcelona, amb motiu dels 35 anys d’ajuntament
democràtics.
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals després de la
Guerra Civil i de la dictadura. Pocs dies més tard, el 19 d’abril, es constituïen
novament, després de dècades, governs locals democràtics arreu del país.
De llavors ençà, els ajuntaments han treballat de manera cabdal en el
desenvolupament de les nostres viles i ciutats, i han contribuït molt especialment,
també, en el progrés de Catalunya.
Ara, trenta-cinc anys després, la Diputació de Barcelona vol retre homenatge a la feina
d’aquells ciutadans i ciutadanes que van ser democràticament escollits per a governar
el seu municipi posant-se al servei dels seus convilatans. Sense el compromís i la
implicació de persones, associacions i entitats no hauria estat possible aquest
desenvolupament democràtic del nostre país.
Milers de ciutadans i ciutadanes, amb ideologies diverses però amb una mateixa
vocació de servei, van estrenar la democràcia en clau local. Amb una dedicació

exemplar i amb un sentit cívic admirable van posar en marxa, no sense dificultats ni
precarietats, aquells nous ajuntaments democràtics.
Encara avui continuem treballant per a reclamar aspectes fonamentals per als
ajuntaments com l’autonomia local o la millora del finançament. I en aquest moment
volem reconèixer que el municipalisme ha estat i és el gran motor de transformació del
nostre país.
És moment, doncs, de mostrar el reconeixement de la Diputació de Barcelona a la
tasca realitzada pels diferents equips de govern i la tasca duta a terme per totes els
regidors i regidores que al llarg d’aquests 35 anys han portat a terme la difícil comesa
de desenvolupar el món municipal del nostre país i, alhora, d’expressar el compromís
d’aquesta Diputació per a continuar treballant al servei dels municipis i donar resposta
a les necessitats reals, presents i futures, de la ciutadania.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2014
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de
2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Gerència dels Serveis de Cultura
3.- Dictamen de data 7 de març de 2014, que proposa aprovar una addenda al
conveni formalitzat en data 17 de desembre de 2002 entre la Diputació de
Barcelona i l’ l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, referent a la cessió d’ús de
l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, la cessió en dipòsit de la col·lecció
d’obra artística del Museu i la transferència de funcions i mitjans al dit
Ajuntament.
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble anomenat Museu Romàntic Can
Papiol, situat al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, al carrer Major número 32, així
com de la col·lecció d’obra artística que es troba instal·lada per a la seva exposició
pública al mateix.
En data 17 de desembre de 2002 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú van subscriure un conveni específic relatiu a la cessió d’ús de l’immoble
Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística, de
cessió en propietat de béns mobles i de transferència de funcions i mitjans del Museu
de la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
De conformitat amb el que s’estableix en el pacte tercer del conveni, la durada de la
cessió serà de trenta anys, renovables per mutu acord exprés entre ambdues parts,
mantenint la Diputació la propietat sobre l’immoble i els béns artístics.

En el pacte sisè d’aquest conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part de
la Diputació de Barcelona per facilitar la gestió i manteniment de l’equipament i de la
seva col·lecció artística, que s’inicia amb un import de 144.623,00 € l’any 2003 i que
finalitza l’any 2013 amb un import de 25.222,00 €.
La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és dotar la ciutat d’uns equipaments
i serveis de qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de gran rellevància, on el
ciutadà trobi un referent cultural de primer nivell.
L’acord de cessió permet a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú potenciar el patrimoni
cultural i un discurs únic de ciutat, a més, de posar en marxa propostes coordinades
amb els diferents elements patrimonials de Vilanova i la Geltrú.
El Museu Romàntic Can Papiol és un dels museus més emblemàtics de Vilanova i la
Geltrú, amb una gran acceptació per part del públic i que ha anat incrementant el
nombre de visitants any rera any.
Ateses les circumstàncies actuals, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no pot assumir
en solitari el cost necessari del manteniment dels equipaments i dels serveis
museístics que s’ofereixen als ciutadans. Per la qual cosa, ha sol·licitat a la Diputació
de Barcelona que segueixi aportant una col·laboració econòmica per a la gestió del
Museu Romàntic Can Papiol amb l’objectiu d’assegurar el manteniment de
l’equipament en condicions òptimes i així donar el millor servei als ciutadans.
La Diputació de Barcelona té la voluntat d’acompanyar en aquest camí a l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i considera adient signar una addenda al conveni de referència
per tal de modificar la redacció del seu pacte sisè, en el sentit d’ampliar en dues
anualitats la col·laboració econòmica prevista per la Diputació de Barcelona, per un
import total de 50.444,00 € repartits entre els anys 2014 i 2015 a raó de 25.222,00 €
cada any.
Aquest finançament addicional de 50.444,00 € que es compromet a assumir la
Diputació de Barcelona s’haurà de satisfer a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries dels pressupostos corporatius de 2014 i 2015 i en les quantitats que
s’indiquen a continuació:
- vint-i-cinc mil dos-cents vint-i-dos (25.222) € per a l’any 2014 i a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/13102/333A0/46201.
- vint-i-cinc mil dos-cents vint-i-dos (25.222) € per a l’any 2015 i càrrec de l’aplicació
pressupostària G/13102/333A0/462.
Atès que des de l’Àrea de Presidència – Cultura s’està tramitant una proposta de
modificació de crèdit amb número 4263 per tal de dotar al pressupost de despeses de
l’Oficina de Patrimoni Cultural dels recursos econòmics necessaris per fer front a
l’esmentat finançament. Aquesta proposta de modificació s’ha inclòs en la modificació
de crèdit 03/2014 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014.

Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho.
Atès que el conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, de
cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu i transferència de funcions i
mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va ser aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en sessió de data 28 de novembre de 2002.
Atès l’art. 33.2 ñ) en relació amb el 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Gerència de Cultura proposa al Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura que
elevi al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies d’aquesta Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR una addenda al conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu
Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu i
transferència de funcions i mitjans a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú , formalitzat en
data 17 de desembre de 2002, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE MUSEU ROMÀNTIC CAN
PAPIOL, DE CESSIÓ EN DIPÒSIT DE LA COL·LECCIÓ D’OBRA ARTÍSTICA DEL
MUSEU I TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS I MITJANS A L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ PER AMPLIAR EN DUES ANUALITATS LES APORTACIONS
ECONÒMIQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PREVISTES AL PACTE SISÈ DEL
CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA .............................
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ ..................
ANTECEDENTS
I.- En data 17 de desembre de 2002 es va formalitzar el Conveni relatiu a la cessió d’ús de
l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del
Museu i transferència de funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
amb una vigència inicial de trenta anys.
II.- En el pacte sisè d’aquest Conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part de la
Diputació de Barcelona per a la gestió i manteniment de l’equipament. Aquesta col·laboració
econòmica s’inicia l’any 2003 amb una aportació de 144.623,00 € i finalitza l’any 2013 amb
una aportació de 25.222,00 €.

III.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona que
segueixi col·laborant econòmicament en aquest projecte per tal de continuar potenciant el
patrimoni cultural i de posar en marxa propostes coordinades amb els diferents elements
patrimonials de Vilanova i la Geltrú, així com de mantenir l’equipament del Museu en
condicions òptimes i donar el millor servei als ciutadans.
IV.- La Diputació de Barcelona té la voluntat d’acompanyar en aquest camí a l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i considera adient signar una addenda al Conveni de referència per
tal de modificar la redacció del seu pacte sisè, en el sentit d’ampliar les aportacions
econòmiques de la Diputació de Barcelona a dos anualitats més per un import total de
50.444,00 €.
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Modificació del Pacte Sisè del conveni
Afegir un tercer paràgraf al Pacte Sisè, relatiu als recursos econòmics a aportar per la
Diputació de Barcelona, en el sentit següent:
<<La Diputació de Barcelona ampliarà en dues anualitats més la col·laboració econòmica
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import total de
50.444 EUR, repartits entre les anualitats de 2014 i 2015 de la següent manera:
Any 2014: 25.222 EUR
Any 2015: 25.222 EUR>>
Segon.- Modificació del Pacte Tretzè del conveni
Modificar la redacció del Pacte Tretzè, relatiu a la senyalització de l’activitat cooperada, que
queda redactat de la següent manera:
<< L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú resta obligat a fer esment de l’ajut de la Diputació de
Barcelona en tota la documentació generada per l’activitat cooperada, en particular en els
cartells, fulletons, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-la a conèixer,
així com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que
serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip
vigent de la Diputació de Barcelona.>>
Tercer.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració original
que no hagin estat modificats en el pacte anterior de la present addenda es mantenen en
vigor tal i com foren expressats en aquell.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per
duplicat i a un efecte en els llocs i dates indicats a continuació.”

Segon.- ADQUIRIR el compromís d’assumir les aportacions econòmiques addicionals
de la Corporació per als anys 2014 i 2015 al pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú per un import total de 50.444,00 €. Aquesta quantitat es distribuirà d’acord al
calendari i les quanties que s’indiquen a continuació:
- Any 2014: vint-i-cinc mil dos-cents vint-i-dos (25.222) € i a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/13102/333A0/46201.
- Any 2015: vint-i-cinc mil dos-cents vint-i-dos (25.222) € i a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/13102/333A0/462.
Pel que fa a la col·laboració econòmica de 2014, la seva efectivitat resta condicionada
a l’aprovació de la modificació de crèdit 03/2014 del Pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2014.
Tercer.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa, tot condicionant la seva efectivitat
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corporatiu que s’aprovi per
a l’exercici econòmic 2015.
Quart.- FACULTAR àmpliament el Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura
per a la signatura de l’esmentada addenda i de quantes actuacions se’n derivin.
Cinquè.- COMUNICAR els precedents acords a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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.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 D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Intervenció General
4.- Donar compte del decret de la Presidència de data 28 de febrer de 2014,
número de registre 1676/20114, pel qual es resol aprovar la liquidació del
Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2013, així com del
corresponent Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, elaborat per la
Intervenció general en data 25 de febrer de 2014.
L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost

de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.
D’acord amb l’apartat tercer del mateix article 191 i la Base 86 de les d’Execució del
Pressupost 2013, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la
Interventora i es presenta per a la seva aprovació pel President.
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes,
Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària, informades per les
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel
President de la Diputació.
La liquidació del Pressupost General posa de manifest els aspectes requerits en
l’article 93 del RD 500/1990 i en l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, que s’elevarà
al Ple, emès amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3, del
TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals,
aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Vist l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels 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, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2013, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i
per les dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació
Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària. Les magnituds bàsiques
obtingudes dels estats comptables de les liquidacions d’aquest exercici són les que es
recullen en els quadres de les pàgines que segueixen:
Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2013
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

Drets reconeguts
nets
664.316.951,57
3.093.559,96

Obligacions
reconegudes
netes
465.275.098,31
81.365.818,83

Ajustaments

Resultat
pressupostari

Conceptes

1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
L’EXERCICI

Drets reconeguts
nets

DE

667.410.511,53
17.662.571,97
685.073.083,50

Obligacions
reconegudes
netes
546.640.917,14
27.162.466,85
33.071.266,68
606.874.650,67

Ajustaments

Resultat
pressupostari

78.198.432,83

Ajustaments:

93.580.518,67

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

8.211.506,43
3.545.548,21
176.444.909,72

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no
pressupostàries
- (-) cobraments realitzats
pendents d’aplicació definitiva

Imports de l’any

Imports de l’any
anterior
283.694.269,60
183.804.833,73

25.498.830,85

152.940.899,05
253.806.378,19

112.441.358,59
45.865.966,26

197.115.873,9
1
11.405.844,25
45.285.932,98

1.321,97

1.272,95

3. (-) Obligacions pendents de
pagament
(+) del Pressupost corrent
8.829.745,15
(+) de Pressupostos tancats
162.497,05
(+) d’operacions no
49.266.485,27
pressupostàries
- (-) pagaments realitzats
1.035,93
pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-IIIII)
1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i
afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals
disponible ( 1 – 2 ):

58.257.691,54

73.757.817,41
27.055.110,72
47.020,68
46.656.780,35
1.094,34

409.241.411,79
21.298.694,54
381.001.607,17

402.300.301,71
242.945.332,43
159.354.969,28

332.989.459,83
27.267.408,55
299.199.767,94

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre exercici
2013
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

Drets reconeguts nets

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI

17.601.171,31
275.609,37
17.876.780,68

Obligacions
reconegudes
netes
17.033.228,90
440.127,00
17.473.355,90

17.876.780,68

17.473.355,90

Ajustaments:

Ajustaments

Resultat
pressupostari

403.424,78

831.685,10

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

21.942,08
6.976,10
1.250.075,86

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports de l’any
4.079.386,67
419.351,04
17.103,16
345.181,15
57.066,73

Imports de l’any anterior
3.336.009,12
450.826,14
27.067,70
344.201,37
79.557,07

1.142.846,74

834.462,66

709.535,08

607.689,68

433.311,66

226.772,98

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i
afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals
disponible ( 1 – 2 ):

3.355.890,97
118.136,13
50.925,45
3.186.829,39
3.237.754,84
1.558.609,76
1.679.145,08

2.952.372,60
28.139,63
54.072,18
2.870.160,79

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes exercici
2013
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

Drets
reconeguts
nets
2.437.520,72
2.437.520,72

Obligacions
reconegudes
netes
2.058.996,41
13.325,84
2.072.322,25

2.437.520,72

2.072.322,25

Ajustaments

Resultat
pressupostari

365.198,47

Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

365.198,47

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids

Imports de l’any
1.822.442,29

2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports de l’any anterior
1.952.907,49
- 168.922,60

253.878,78
182.433,88

209.948,50

71.444,90

-378.871,10

248.937,42

325.543,13

34.698,20

101.296,47

214.239,22

224.246,66

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i
afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals
disponible ( 1 – 2 ):

1.827.383,65

1.458.441,76

1.827.383,65

1.458.441,76

1.827.383,65
0,00
1.827.383,65

Liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa de
Caritat exercici 2013
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

Drets reconeguts
nets

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI

29.510,96

Obligacions
reconegudes
netes
75,00

29.510,96

75,00

29.510,96

75,00

Ajustaments

Resultat
pressupostari

29.435,96

Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

29.435,96

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports de l’any
287.054,96

Imports de l’any anterior
257.619,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i
afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals
disponible ( 1 – 2 ):

287.054,96

257.619,00

287.054,96

257.619,00

287.054,96
0,00
287.054,96

Liquidació del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària exercici 2013
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes

Drets reconeguts nets

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI

46.806.591,91

Obligacions
reconegudes
netes
40.695.706,59
672.771,57
41.368.478,16

46.806.591,91

41.368.478,16

46.806.591,91

Ajustaments:

Ajustaments

Resultat
pressupostari

5.438.113,75

1.382.537,93

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

6.820.651,68

ROMANENT DE TRESORERIA
Components
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports de l’any
50.787.797,18
8.604.285,43
36.465,88
39.616,31
8.528.203,24

Imports de l’any anterior
53.519.269,76
1.237.217,46
37.725,78
48.158,53
1.151.333,15

15.583.754,52

16.365.199,69

1.745.188,76

1.875.442,63

13.838.902,25
336,49

14.491.077,30

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i
afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals
disponible ( 1 – 2 ):

1.320,24
43.808.328,09
16.494,06

38.391.287,53
16.825,31

43.791.834,03

38.374.462,22

43.791.834,03
3.213.760,98
40.578.073,05

Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència,

integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels
organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa
Caritat i Organisme de Gestió Tributària.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de
la despesa, elaborat per la Intervenció amb caràcter independent i que s’incorpora al
previst a l’article 191.3 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del
Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i
de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament d’Economia i
Coneixement i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.
I el Ple en resta assabentat.
Servei de Programació
5.- Dictàmens de dates 17 de març de 2014, que proposen aprovar les
modificacions de crèdit 2/2014 i 5/2014 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.
Modificació de crèdit núm. 2/2014
Vista la proposta de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, en què es considera
necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 2014,
d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva.
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent.
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost.
Vist el que preveuen els articles cinquè i sisè de les Bases d'Execució del Pressupost
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014.
Vist l'art.9.d) dels Estatuts de l'Organisme, publicats al BOPB en data 12 de juny de
2012, on s’estableix com a competència de la Junta de Govern de l’Organisme
Autònom de Gestió Tributària la proposta d’aprovació dels pressupostos de l’ORGT i
les seves modificacions

Vist l’art. 28.1.c dels Estatuts de l’ORGT, que estableix que correspondrà al Ple de la
Diputació de Barcelona l’adopció dels acords que facin referència a les funcions
d’aprovació i modificació dels pressupostos.
Vist l’àmbit d’aplicació subjectiu contingut a l'article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, que aquesta
modificació de crèdit manté la posició d'equilibri financer a que fa esment l'article 3.3
de dita Llei i que l'Organisme no té deute públic ni deute viu de cap préstec a data
d'avui.
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció delegada.
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 2/2014 del Pressupost de
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de l’exercici 2014, per un import total de dos
cents mil euros (200.000,00 EUR), que es tramita mitjançant un suplement de crèdit
finançat amb el Romanent líquid de tresoreria.
Pressupost de Despeses
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
SUBCONCEPTE
932/46200

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIÓ
2/2014
Convenis col·laboració ajuntaments
200.000,00
Total cap. 4

200.000,00

FINANÇAMENT
87000 Romanent de tresoreria
Total cap. 8
Total modificació 2/2014

200.000,00
200.000,00
200.000,00

Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general

d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quint.- 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 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).
Modificació de crèdit núm. 5/2014
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per transferències de crèdit, suplements 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.
Vista la nova disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, incorporada

pel Reial Decret-Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel que s’adopten mesures urgents per a
reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de
vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica, que regula els requisits de les
inversions financerament sostenibles als efectes del que disposa la disposició
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Atès que, per tal de facilitar la gestió i el seguiment d'aquesta mena d'inversions, es
considera convenient consignar-les en aplicacions pressupostàries específiques, que
no vinculin amb els crèdits per a despeses d'altres aplicacions.
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 5/2014 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2014, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit per un import total de trenta-tres milions cinc-cents vuitantados mil cinc-cents euros (33.582.500,00 EUR) 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.- APROVAR inicialment la modificació de las bases d'execució del Pressupost
de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2014, en el sentit d'afegir un apartat
cinquè a la Base 17a, amb el contingut que segueix:
"5. Els projectes de despeses considerats com a inversions financerament sostenibles,
en els termes establerts en la disposició addicional setzena del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, es comptabilitzaran en aplicacions
pressupostàries específiques del pressupost de despeses de la Corporació per al
present exercici. Els crèdits d'aquestes aplicacions pressupostàries vincularan amb sí
mateixos."
Quart.- 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.
Cinquè.- 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.
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Setè.- 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 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).
Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen de data 10 de març de 2014, que proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de

tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament de Arenys de Munt en data 13 de febrer de 2014 acordà 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.
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 delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt,
en data 13 de febrer de 2014 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.- Taxes per:
-

Prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Les funcions que en relació a la gestió i recaptació d'aquesta taxa es deleguen són:





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.

-

Les llicències d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles públics, i
les comunicacions d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles
públics i innòcues.
Ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells i altres elements
amb finalitat lucrativa.
Servei de mercat municipal.

-

Les funcions que en relació a la recaptació d'aquestes taxes es deleguen són:








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.

II.- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la
recaptació en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats
urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions
urbanístiques (Juntes de Compensació i Entitats urbanístiques de conservació), un cop
provisionats de constrenyiment per aquest Ajuntament.







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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys
de Munt, en data 13 de febrer 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:
I.- Taxes per:
-

Expedició de documents administratius.
Llicències urbanístiques.

Les funcions que, en relació a la recaptació d'aquestes taxes, es deleguen són:








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.

II.- Sancions diverses.








Notificació de les sancions imposades 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

III.- Sancions urbanístiques.








Notificació de les sancions imposades 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.

IV.- Multes coercitives.








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.

V.- Execucions subsidiàries.
-

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

-

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

VI.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar:







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

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 l'Ajuntament d'Arenys de Munt a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
que a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles.











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

II.- Impost sobre activitats econòmiques.









Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.








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

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució deis expedients de 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.
Practica 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.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificació de liquidacions.











Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
Notificació de la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi
realitzat per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i del recàrrec d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
practica 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, l'import de la qual consistirà en l'1,5
per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses.















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'extemporaneítat.
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:
-

Entrada de vehicles a través de la vorera. Guals (entrada de vehicles).
Prestació del servei de residus municipals (Recollida d'escombraries).
Prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'aquestes taxes es deleguen són:




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.
Expedició de documents administratius.
Llicències urbanístiques.
Les llicències d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles públics, i
les comunicacions d'activitats ambientals i d'activitats recreatives I espectacles
públics i innòcues.
Ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells i altres elements
amb finalitat lucrativa.
Servei de mercat municipal.

Les funcions que en relació a la recaptació d'aquestes taxes es deleguen són:








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.

-

Clavegueram.
Servei de subministrament d'aigua.

Les funcions que en relació a la recaptació d'aquestes taxes es deleguen són:







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

VIII.- Preu públic per





Servei d'escola bressol.
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.




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

IX.- 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.- Sancions diverses.








Notificació de les sancions imposades 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

XII.- Sancions urbanístiques.








Notificació de les sancions imposades 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

XIII.- Multes coercitives.



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.

XIV.- Execucions subsidiàries.








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

XV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.







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

XVI.- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la
recaptació en via de constrenyiment dels Ingressos corresponents a les entitats
urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions
urbanístiques (Juntes de Compensació i Entitats urbanístiques de conservació), un cop
provisionats de constrenyiment per aquest Ajuntament.







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

XVII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar:







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

Tercer.- 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.
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).
7.- Dictamen de data 4 de març de 2014, que proposa l'acceptació de l'ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 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 Cabrera de Mar en data 9 de gener de 2014 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.
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 l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, en data 9 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:
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com 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

II.- Taxes per:
-









Connexió, a la xarxa de clavegueram.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
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.
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Preu públic per la participació en cursets i activitats per a adults, organitzats per
l'Ajuntament





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 expedients de 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.- Multes coercitives








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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, en data 9 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:
I.- Sancions administratives.








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

II.- Execucions subsidiàries.








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

III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.








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

IV.- Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament
pugui liquidar.








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Cabrera de Mar a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i 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 deis anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques.










Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.







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

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.











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

IV.- Impost sobre Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.















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

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.








Notificació de 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

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.
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:
-

-

Servei de gestió de residus municipals.
Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
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.
Per llicències d'autotaxi i altres vehicles de lloguer.
Per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament
en la via pública.

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.
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.

-

Connexió a la xarxa de clavegueram.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
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.

Les funcions que en relació a aquestes taxes 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.- Preu públic per la participació en cursets i activitats per a adults, organitzats per
l'Ajuntament.








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

IX.- Contribucions especials.







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

X.- Quotes d'urbanització.





Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.




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

XI.- Sancions administratives.








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

XII.- Execucions subsidiàries.








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 expedients de 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.- Multes coercitives.








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 expedients de 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.- 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 expedients de 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.- Crèdits incobrables.
L'aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels

quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes i ingressos per rebut).
XVI.- 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 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 expedients de 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.
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).
8.- Dictamen de data 7 de març de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà, 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 Lluçà en data 22 de gener de 2014. 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.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Lluçà, en data 22 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:
I.- 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.

II.- 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 ets actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Qualsevol altre ingrés de dret públic





Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.




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

IV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà,
en data 22 de gener de 2014 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










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.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Taxa llicències urbanístiques










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.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.

Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’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).
9.- Dictamen de data 24 de març de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar 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 Vilassar de Mar en data 20 de març de 2014 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
Vilassar de Mar, en data 20 de març 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:
- Taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols i similars, amb
finalitat lucrativa.








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.

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).
10.- Dictamen de data 7 de març de 2014, que proposa restar assabentat de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Montesquiu en relació a revocar la delegació
de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram.
El Ple de l’Ajuntament de Montesquiu en sessió de 4 de febrer de 2014 va aprovar la
revocació de la delegació efectuada en la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram, el cobrament de la qual, per
raons d'eficàcia, serà realitzat per l'empresa concessionària del servei d'aigua potable.
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 Montesquiu en sessió
de 4 de febrer de 2014 va aprovar la revocació de la delegació efectuada en la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel servei de
clavegueram.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montesquiu 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.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Donar compte de l’adhesió al manifest del 8 de març de 2014, en
commemoració del Dia Internacional de la Dona, signada pels grups CiU, PSCPM, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la Diputació de Barcelona, en el si de la Junta de
Portaveus.
“Un any més, el dia 8 de març les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar
el Dia Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la
lluita històrica per la igualtat de gènere.
Perquè malauradament, a les nostres societats encara s’ha arrelen estructures i
situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat
salarial, la menor presència en espais de poder, la segregació ocupacional, la
manca de corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar, o la violència
masclista, són evidències que hem de seguir treballant i sumant esforços per fer
efectiva la igualtat de gènere.
Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat –homes i dones- per tal
de fer-nos partícips i protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un
canví d’actitud del a societat, el canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per
avançar plegats en aquest gran repte col·lectiu.

També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets cívils,
polítics i socials de les dones, moments clau com l’adquisició del dret al vot –
important avenç del qual s’han complert 80 anys-, el dret a l’accés a l’educació
superior, el dret a la lliure disposició dels propis béns, l’aprovació d’instruments
legals més recents, com la Ley Orgànica para la Igualdad efectiva entre Mujeres y
Hombres, la Ley Integral contra la Violencia de Genero, o la Llei catalana del Dret
de les Dones a eradicar la Violència Masclista.
Però al costat d’aquestes fites ara també cal alçar la veu i denunciar com, altres
marcs legals referents al nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que
desgraciadament no es situen en la lògica d’ampliar els drets de les dones o bé la
igualtat efectiva amb els homes. Aquí podem destacar la nova Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que amenaça clarament la
funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics alhora de donar
respostes a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest
és el cas de les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones
o bé a l’atenció de les víctimes de violència masclista, la continuïtat dels quals
queda compromesa i qüestionada. I el cas més actual i fragant, sens dubte és la
Reforma del Govern de l’Estat pel que fa a la Llei de Salut sexual i reproductiva
vigent des del 2010, que suposa un atac directe a la llibertat de les dones i al dret a
decidir sobre el seu propi cos.
Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les
dones, és avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el
desenvolupament humà, és promoure un nou model social situant les persones en
el centre de les estratègies i les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats
de compromís global de les administracions locals sempre al costat de les dones i
de les organitzacions que defensen i reivindiquen el seu reconeixement com a
ciutadanes de plet dret.
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem assolir amb la col·laboració i la
complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes de la
nostra ciutat, perquè només així podrem fer-ho realitat.”
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 905 al 2025 de l’any 2014 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a la sessions ordinàries de dates 13 i 27 de febrer de 2014.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència dóna la paraula al Portaveu del
Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: “Rogamos que conste en acta que
consideramos como suyas las palabras de reconocimiento a la figura del expresidente
Adolfo Suárez, a las cuales nos sumamos”.

A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Nosaltres també teníem algun prec, però
aprofitem aquest moment per adherir-nos i sumar-nos també, com a Grup Socialista
de la Diputació, a les paraules del president. Tot i tenint en compte, com ha dit, tots els
punts de trobada i de desencontre que podríem tenir per projectes polítics diferents, és
el moment de reconèixer la figura no només de qui va ser el primer president de la
democràcia, sinó la de totes aquelles persones que van fer possible, d’una manera
pacífica, el trànsit des de la dictadura fins a l’actual democràcia que tenim, a més,
llegint avui aquest manifest dels 35 anys d’ajuntaments democràtics.
I el nostre prec. I en tenim un altre. Ara mateix, acabem de donar compte de l’adhesió
de la Junta de Portaveus al manifest del Dia Internacional de la Dona. El prec seria
que, en una altra ocasió, es pogués llegir aquest manifest, el contingut del qual és prou
important no només per donar-ne compte sinó per donar-ne lectura en el Ple de la
Diputació.
I el segon prec, molt important per a nosaltres, fa referència a la moció que vam
aprovar en el Ple del mes passat, si recorden bé, amb el suport dels grups de CiU,
ICV, ERC i PSC, qui en fou el Grup promotor de fet, en relació amb la LRSAL.
Demanem, de manera general, el compliment d’aquesta moció, important per a
nosaltres, però especialment i específicament en el punt sis dels acords de la part
dispositiva, on demanàvem l’ampliació de la comissió de treball i estudi, que ja s’havia
creat, amb la representació de tots els grups polítics de la Diputació de Barcelona,
amb l’objecte de treballar, de manera coordinada, amb els ajuntaments, especialment
amb aquells de menys de vint mil habitants, amb l’objectiu de minimitzar els efectes
negatius de la LRSAL sobre l’autonomia local i la prestació de serveis. Ha passat un
mes i el que reclamem, el que preguem, en aquest cas, és que es doni compliment a
la moció i es convoqui aquesta comissió perquè, a mesura que passa el temps, també
creix l’angoixa d’alcaldes i alcaldesses dels nostres ajuntaments i, per tant, el prec que
formulem és aquest: donar compliment però, especialment, convocar aquesta
comissió.
Tot segut intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: En la primera intervenció, el president ha recordat la figura del
primer president de la democràcia i el Grup de CiU està absolutament d’acord amb el
que diu el president.
I segona qüestió. Només per aclarir l’acord de la Junta de Portaveus pel que fa al Dia
Internacional de la Dona, el qual no es va portar al Plenari, fet que cal explicar, perquè
no hi havia unanimitat en el manifest, per la qual cosa es va portar a la Junta de
Portaveus i no al Plenari. En altres ocasions hi havia consens però, en aquesta ocasió,
hi havia un Grup en desacord – el PP- a la Junta de Portaveus. Si no hagués estat
així, es podria haver portat tranquil·lament al Ple.
La Presidència recorda que estàvem en precs.

A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Per una qüestió procedimental, senyor
President. Així, entenc que, a partir d’ara, els precs ja es responen en el mateix Plenari
on es formulen. Ho dic perquè, amb anterioritat, ens vam trobar amb un prec sense
resposta i ara em semblava que es responia un prec, per la qual cosa entenc que, a
partir d’ara, precs i preguntes tindran resposta en el mateix Plenari.
La Presidència contesta i diu: Aquí hi ha hagut uns precs per adherir-se a unes
paraules de la Presidència sobre un tema determinat. No he respost cap prec.
El Sr. Portabella manifesta que el seu portaveu sí.
La Presidència intervé de nou i diu: Crec que el Ple anava amb una adequada
velocitat de creuer i veig que ha embarrancat, però el nostre portaveu li dirà què ha fet
segons el seu criteri.
A continuació intervé de nou el Sr. García Cañizares i diu: A veure si ens entenem.
No sóc el portaveu del Govern, de la mateixa manera que vostè no és el portaveu de
l’oposició, sinó que sóc el portaveu de CiU i he volgut aclarir una cosa com a membre
de la Junta de Portaveus, però no sóc el portaveu del Govern. No ens equivoquem.
Per tant, no sóc el portaveu del president, qui contestarà com a tal sempre que vulgui i,
com a portaveu de CiU, que no és el mateix, he fet un aclariment,
Intervé de nou la Presidència qui diu: En aquesta comissió que hem de formar,
podem afegir-hi un apartat per tal d’interpretar exactament els precs i les preguntes, si
els sembla.
El Sr. Portabella diu: Sí, president, però jo, amb els temes procedimentals, vaig
intervenir a la Junta de Portaveus per proposar una limitació en el temps dels precs i
les preguntes. Entenem que la Diputació té un Reglament Orgànic que és diferent al
dels municipis i poguérem constatar, en la Junta de Portaveus, que la manera de
tractar precs i preguntes és diferent segons el municipi. Per tant, ja vam tenir un debat
en torn a això. També entendrà que, per a nosaltres, és sorprenent que, si es formula
un prec al Govern, hi hagi la resposta del portaveu d’un altre Grup a qui no s’ha
formulat el prec perquè aquest es formula al Govern. Entendrà que, per a nosaltres,
que procurem ser estructurats i respectar el reglament, això se’ns fa difícil d’entendre,
per la qual cosa constatem la necessitat d’aclarir si precs i preguntes van en l’ordre del
dia, element del qual també es parlà en la Junta de Portaveus, si tenen o no el mateix
tipus de resposta i quin és el nivell de compromís que significa la resposta del prec i la
pregunta. I ja està. Però entendrà que vam formular un prec, que se’ns va explicar una
cosa que ens va sorprendre als de Barcelona perquè no és com funcionem. És evident
que la Diputació no té necessàriament què funcionar com un ajuntament, Barcelona o
un altre, perquè té prou importància i capacitat per tenir el seu Reglament Orgànic i
que l’únic que demanem és aclarir el procediment per a cada un d’aquests elements.
Intervé de nou la Presidència qui diu: Crec que la Junta de Portaveus és un bon lloc
per aclarir el procediment que s’ha de tenir i seguirem l’acord a què s’hi arribi. Cap

inconvenient. Entrem en l’apartat de preguntes. Hi ha unes preguntes presentades per
ICV.
Per escrit presentat en el Registre General en data 6 de març d'enguany, el Grup ICVEUIA-EPM formulà diverses preguntes relacionades amb el Recurs Contenciós
Administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra la Generalitat de
Catalunya per l'incompliment del conveni que establia les relacions necessàries per al
desenvolupament de l'anomenat Pla d'Assistència Financera Local".
Les preguntes eren les següents:
Primer.- Atès que, sense haver estat consultats els grups del plenari que van
aprovar la presentació del recurs, el Govern de la Diputació de Barcelona ha deixat
en suspens el procediment del Recurs Contenciós Administratiu interposat contra la
Generalitat de Catalunya per l’incompliment del Conveni ratificat pel Ple de la
Diputació en sessió extraordinària de data 14 de març per un import de
168.475.000€, quines són les raons per les quals s’ha suspès per un termini de 60
dies el dit recurs.
Segon.- Quines són les quantitats que la Generalitat de Catalunya ha retornat fins el
dia d’avui.
Tercer.- Quina és la quantitat que a dia d’avui resta pendent de retornar.
Quart.- Si hi ha acord entre les parts en relació amb els terminis de pagament de la
quantia pendent.
Cinquè.- Si finalitzat el termini de 60 dies de suspensió del procediment contenciósadministratiu, aquest es rehabilitarà, es sol·licitarà una nova suspensió o s’ha
previst deixar que transcorri el termini per a la seva caducitat.
S’ha donat resposta per escrit del Diputat Sr. Carles Rossinyol, a les dites preguntes,
en el sentit següent:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el seu escrit de data 6 de març de 2014 (registre d’entrada número
1400014205), en què formuleu preguntes referents al recurs contenciós
administratiu interposat contra la Generalitat de Catalunya us informo a continuació
dels següents aspectes.
En la data en què la Diputació de Barcelona va interposar el recurs la Generalitat
encara no havia realitzat cap ingrés, ni es disposava de previsions al respecte. Amb
posterioritat, però, s’han efectuat diversos reintegraments i, per tant, vàrem optar
per suspendre el procés, fet que ens permet reempendre’l en cas que s’aturin els
ingressos.

Aquests pagaments acumulen, a dia d’avui, un total de 85.362.163,34 € i, en
conseqüència, resta pendent un deute de 82.749.155,60 € que es preveu es vagi
incorporant, com s’ha fet fins ara, al mecanisme de pagament del Fondo de
Liquidez Autonòmica (FLA) i, per tant, és de preveure que se seguiran liquidant
mitjançant aquest sistema.
La periodicitat mensual amb que la Generalitat ha anat fent els seus pagaments en
els darrers sis mesos fa oportú mantenir la suspensió en el benentès que és
d’esperar que el deute s’hagi cancel·lat totalment abans que no es produeixi la
caducitat del procediment contenciós-administratiu, en el termini de dos anys. No
obstant això, la Diputació de Barcelona pot continuar el procés, en qualsevol
moment, mentre no es produeixi la seva caducitat.
En data 24 de març d’enguany, el Grup ICV-EUIA-EPM presentà en el Registre
General unes preguntes sobre la intenció del govern de la Diputació de Barcelona de
pressupostar i posar en marxa un Pla d’Igualtat intern de la Corporació en aquest
exercici, que literalment deia:
Primer.- Té intenció el govern de la Diputació de Barcelona de pressupostar i posar
en marxa un Pla d’Igualtat intern de la nostra institució en l’exercici d’aquest any
2014?
Segon.- En cas afirmatiu, té el govern de la Diputació intenció d’incorporar en el
procés de redacció del mateix a la representació sindical tal i com recomana el
manual per a l’elaboració de Plans d’Igualtat que va publicar el Ministeri de Treball?
Es dóna resposta al Portaveu del Grup ICV-EUIA-EPM per escrit del Diputat Sr. Joan
Carles García Cañizares, adjuntant un escrit del Gerent de la Diputació de Barcelona,
què te el contingut literal següent:
Benvolgut Portaveu:
D’acord amb la pregunta formulada pel Sr. Àlex Mañas Ballesté, com a portaveu del
grup ICV-EUiA-EPM, en data 24 de març d’enguany, en relació a la previsió de
posar en marxa un Pla d’Igualtat a la Diputació de Barcelona, he d’indicar-li que
sota l’impuls de la Presidència de la Corporació i atribuïda la competència de la
Responsabilitat Social Corporativa a la Gerència de la Diputació, està previst que el
proper mes d’abril s’iniciï el procediment per elaborar el Pla Intern d’Igualtat, amb la
voluntat que com a tal Pla estigui concretat entre desembre de 2014 i gener del
2015.

Igualment, donant resposta a la pregunta formulada pel grup ICV-EUiA-EPM, en
l’elaboració d’aquest Pla, procés previ a la seva implantació, es comptarà amb la
participació de totes les Àrees, departaments i agents socials que tenen dret i són
necessaris en aquesta elaboració.
Si hi ha alguna pregunta o qüestió més... Doncs moltes gràcies. S’aixeca la sessió.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 24 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 541664 al 541687.
Barcelona, 24 d’abril de 2014
La Secretària General

