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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 29 de novembre de 2018, a les 12 hores i 5 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, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta
segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i
Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU),
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i
diputats que s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut
(ERC-AM), Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSCCP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del
Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Pilar Díaz i
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Rosa Funtané i Vilà (ERCAM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero
(ERC-AM), Joan Carles García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA),
Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel
Angel Ibáñez Giner (Cs), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERCAM), Juan Miguel López González (Cs), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi
Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i
Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP),
Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Pere
Pons i Vendrell (CiU), Juan José Puigcorbé i Benaiges (diputat no adscrit), Sònia
Recasens i Alsina (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP),
Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA) Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos
Ruíz i Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Miquel Sàmper i
Rodriguez (CiU), Josep Salom i Ges (CiU), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i
Salvador Tovar i Funes (Cs).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la
tresorera, senyora Marta Gómez Acin, i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luís Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència el diputat senyor Jaume Asens i Llodrà (ENTESA) i la
diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA).
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=625
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="
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El president, senyor Castells (CiU), constata l’existència del quòrum necessari per
a la celebració de la sessió, 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 obre la sessió.
En primer lloc, manifesta el condol de la Corporació a la família i amics de la víctima
de l’accident de tren produït fa uns dies a Vacarisses.
A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura al Manifest
unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
La vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, senyora Budó (CiU) dona lectura del Manifest i diu:
Manifest Unitari Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones
25 de novembre de 2018
Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la
violència masclista és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del
que se’n parla, del que en parlem. I no només avui, 25 de novembre. Que se’n parli
durant tot l’any i que en parlin moltes veus és important, perquè ens ajuda a totes i
a tots a identificar les violències masclistes (més o menys subtils, més o menys
visibles) que ens acompanyen des que naixem i que ens fan mal, que ens han fet
mal.
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a
eradicar les violències masclistes. Totes. Les violacions, les agressions sexuals,
l’assetjament, el tràfic i l’explotació de dones però també els matrimonis forçats o la
mutilació genital femenina. Però amb les lleis no n’hi ha prou com demostren les
dades. La violència masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de
diverses formes. Al món, una de cada tres dones ha patit violència masclista. A
Europa, una de cada tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva
infantesa a mans d’un adult, i a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut
víctima d’un atac masclista d’extrema gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens
cal reconèixer.
Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per
dones. I el que elles m’explicaven no m’era aliè. Formava part d’una cosa que jo ja
sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles hi han donat forma i li han posat
paraules. I crec que això ens ha passat una mica a totes com a societat.
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer pública la
sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet
entendre a molts i moltes de què va això de les violències sexuals. Una oportunitat
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de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut. Des que som ben petites
ens diuen que sortir a la nit comporta un risc per a la nostra integritat física i pels
nostres cossos.
A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a
Catalunya, més de 12 mil dones van denunciar a la policia estar patint violència
masclista en l’àmbit de la parella, és a dir, violència exercida per les seves parelles
o ex parelles. En el que portem d’any, 44 dones han estat assassinades per la seva
parella o ex parella a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya. Però els crims només són
la cara més amarga d’una violència masclista que obliga a desenes de milers de
dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de
gènere que porta 14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè
necessitem més recursos i més recolzament per a que totes les dones en situació
de violència masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n.
Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions
de parella.
Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en
situació de violència masclista per a la seva total recuperació, i, especialment, en tot
el procés de denúncies i procediments judicials.
Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills perquè el futur
de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista.
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en
situacions de risc per elles i els seus fills i filles.
I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les
violències sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com
se’n pot sortir.
Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei catalana del dret
de les dones a erradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a
superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a
no tenir por. Perquè no volem més violència contra les dones. Contra cap dona,
contra cap nena. Perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures.
I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
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1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 d’octubre de
2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 11043/2018, de 26 d’octubre, que nomena l’Il·lm. Sr. Pere
Pons i Vendrell diputat adjunt d’Esports, amb efectes d’1 de novembre de
2018, i com a conseqüència modifica el Decret núm. 6776/2018 sobre
nomenaments de diputats i diputades i el de l’aprovació de la Refosa 1/2018,
núm. 7048, modificat parcialment pel núm. 9069/2018. (Exp. núm.
2018/11364).
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 11303/18, de 31 d’octubre, pel qual s’acorda modificar
parcialment el Decret de la Presidència núm. 6777/18, de 3 de juliol,
parcialment modificat pels Decrets de la Presidència 7562/18, de 20 de juliol, i
9124/18, de 14 de setembre, referent al règim de dedicacions exclusives i
parcials dels membres electes de la Diputació de Barcelona, en el sentit
d’acordar que l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell exercirà el càrrec de diputat
adjunt d’Esports amb caràcter de dedicació parcial, al 75%, amb efectes de l’1
de novembre de 2018. (Exp. núm. 2018/11365).
1.4. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Cultura,
Educació i Esports, d’Atenció a les Persones, de Territori i Sostenibilitat i de
Desenvolupament Econòmic Local, com a conseqüència de la comunicació
dels Grups Polítics de CIU i ENTESA i de la composició definitiva de les
diferents Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de
Comptes i de la Comissió Especial de Caràcter Informatiu i de Seguiment de
la Xarxa Audiovisual Local (XAL) (Exp. núm. 2018/11357).
1.5. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del
Consorci per al Tractament dels Residus Sòlids Urbans del Maresme i la
desadscripció d’aquest Consorci del sector públic de la Diputació de
Barcelona. (Exp. núm. 2018/17440).
Intervenció General
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat
d'execució dels pressupostos de la corporació i de les entitats que formen part
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del seu sector públic i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu
d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector
Públic Diputació de Barcelona referits al tercer trimestre de 2018. (Exp. núm.
2018/0008621)
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la dissolució de l’organisme autònom
local Fundació Pública Casa de Caritat, i la successió de la Diputació de
Barcelona en tots els seus béns, drets i obligacions. (Exp. núm. 2018/16709)
Organisme de Gestió Tributària
1.8. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació provisional de la modificació de
l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic.
1.9. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
1.10. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió de diverses taxes.
1.11. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capellades, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
1.12. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la delegació acordada per la
Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa
Maria de Martorelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic locals.
1.13. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Martorelles, pel qual es revoca la delegació en la Diputació de
Barcelona, de la Taxa Cementiri municipal.
1.14. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.

Àrea de Presidència
Secretaria General

1.15. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
1.16. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
1.17. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació i la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.18. Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament del Masnou, del tram de la carretera BV-5026 entre els punts
quilomètrics 0+000 i 0+085. (Exp. Núm. 2018/9918)
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
1.19. Dictamen pel qual es proposa aprovar la quarta i darrera Addenda al conveni
de cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol. (Exp. núm.
2018/16413)
2. 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).
2.1. Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per al
compliment de la legislació en memòria i reparació històrica i per a la retirada
del monument franquista ubicat a la Muntanya de Montserrat.
2.2. Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, per deixar de donar subvencions a la Fundació Pro Vida.
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2.3. Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per
a l’atorgament d’ajudes extraordinàries als municipis afectats pels aiguats de
la tardor 2018 a la demarcació de Barcelona i per a la inversió en
manteniment de les infraestructures de mobilitat al territori.
2.4. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació
i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (11 i 25 d’octubre de 2018).
2.5. Precs
2.6. Preguntes
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 d’octubre
de 2018. El senyor president, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 25
d’octubre de 2018, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2.- Dictamen de data 14 de novembre de 2018, pel qual es proposa donar-se
per assabentat del Decret de la Presidència núm. 11043/2018, de 26 d’octubre,
que nomena l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell diputat adjunt d’Esports, amb
efectes d’1 de novembre de 2018, i com a conseqüència modifica el Decret
núm. 6776/2018 sobre nomenaments de diputats i diputades i el de l’aprovació
de la Refosa 1/2018, núm. 7048, modificat parcialment pel núm. 9069/2018.
(Exp. núm. 2018/11364).
“Atès que el president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, en exercici de les seves competències ha dictat el Decret núm. 11043/18,
de 26 d’octubre, pel qual es nomena l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell com a diputat
adjunt d’Esports amb efectes del dia 1 de novembre de 2018, que literalment diu:
«I. La Diputació de Barcelona es constitueix en sessió plenària extraordinària el 15 de
juliol de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals de 24 de maig de 2015,
nomenant Presidenta l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès i, en sessió plenària de 29 de
juliol de 2015, aprova el Cartipàs corresponent al mandat 2015-2019, tot determinant
l’estructura organitzativa de la Corporació.
Així mateix es disposa la distribució de competències entre els òrgans corporatius que es
recullen en la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
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Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d'abril (BOPB 22.4.2016), Refosa
posteriorment complementada i modificada pels Decrets de la Presidència núm. 8535/17,
de 5 de setembre, i 8656/17, de 14 de setembre (BOPB 19.9.2017).
II. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 25 de juny
de 2018, acorda, entre d’altres, prendre en consideració la renúncia, com a Presidenta
de la Corporació, de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès i, en sessió extraordinària
celebrada el 28 de juny de 2018, nomena President de la Diputació de Barcelona l’Excm.
Sr. Marc Castells i Berzosa.
En sessió extraordinària, celebrada el 3 de juliol de 2018, el plenari aprova el nou
Cartipàs i, entre d’altres, acorda estructurar la Diputació de Barcelona en les Àrees
següents:
-

Àrea de Presidència
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

III. Les delegacions conferides pel Ple a favor de la Presidència i de la Junta de
Govern resulten de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària de 29.7.2015 (BOPB
3.8.2015).
IV. Les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern, així
com els nomenaments respectius, resulten del Decret núm. 6737/18, de 28.6 (BOPB
3.7.2018),
V. Les delegacions conferides per la Presidència a favor d’òrgans unipersonals, així
com els nomenaments respectius, resulten del Decret núm. 6776/18, de de 3.7 (BOPB
6.7.2018). Entre d’altres, es resol el nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a
Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
(apartat Tercer, V, 3).
VI. Mitjançant Decret núm. 7048/18, de 9.7 (BOPB 11.7.2018) s’aprova la Refosa 1/2018
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple que, entre d’altres, inclou el nomenament i la
delegació esmentats a favor del Diputat Il·lm. Sr. Regull (apartat Primer, 1.5., e), 3).
VII. El 20.7.2018 l’Il·lm. Sr. Regull, com a conseqüència del seu nomenament com a
Delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès (Decret del President de la
Generalitat núm. 158/2018, 17.7 publicat en el DOGC núm. 7668 de 20.7.2018),
presenta la seva renúncia com a Diputat, renúncia que és efectiva a partir del 27.9.2018,
data en que el Ple en pren coneixement.
VIII. Mitjançant Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre (BOPB 19.9.2018) es deixa
sense efecte el nomenament i la delegació de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a Diputat
delegat de Turisme i es nomena l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez, com a nou
Diputat delegat de Turisme –tot fixant la seva dedicació com a exclusiva– amb efectes
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del dia 17 de setembre de 2018 i, per tant, resten modificats en el dit sentit els Decrets
del President núms. 6776/18, de 3.7 i 7048/18, 9.7, abans citats.
IX. En sessió plenària celebrada el 25 d’octubre de 2018 pren possessió com a Diputat
provincial l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell.
X. Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a
elaborar el decret de nomenament i delegació de l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell com a
Diputat adjunt d’Esports amb efectes del dia 1 de novembre de 2018 i, per tant, modificar
en el dit sentit els Decrets del President núm. 6776/18, de 3.7 i 7048/18, 9.7, abans
citats, que foren parcialment modificats per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre,
com s’ha assenyalat.
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- NOMENAR l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell, com a Diputat adjunt d’Esports
(Àrea de Cultura, Educació i Esports), amb efectes del dia 1 de novembre de 2018 i amb
les atribucions disposades per Decrets del President núm. 6776/18 i 7048/18 de 3 i 9 de
juliol i publicats en el BOPB el 6 i l’11 de juliol de 2018, respectivament, modificats
parcialment per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en el BOPB de 19 de
setembre de 2018.
Segon.- MODIFICAR, en conseqüència, el Decret del President núm. 6776/18, de 3.7
(apartat Tercer, IV, 3), sobre nomenament de Presidències delegades d’àrea, de
Comissions informatives i de seguiment, de la Comissió Especial de Comptes, de la
Comissió Especial de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local,
SL, del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, del Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
Ciutat de Barcelona, dels Diputats i Diputades delegats i dels Diputats i Diputades
adjunts, així com la delegació de l’exercici de les competències conferides per la
Presidència i MODIFICAR el Decret del President núm. 7048/18, 9.7 (apartat Primer,
1.5., d), 3), d’aprovació de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
ambdós Decrets publicats en el BOPB el 6 i l’11 de juliol de 2018, respectivament,
modificats parcialment per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en el
BOPB de 19 de setembre de 2018.
Tercer.- MANTENIR LA VIGÈNCIA dels citats Decrets del President núm. 6776/18 i
7048/18 de 3 i 9 de juliol, respectivament, i publicats en el BOPB de 6 i 11 de juliol de
2018, respectivament, modificats parcialment per Decret núm. 9069/18, de 13 de
setembre, publicat en el BOPB de 19 de setembre de 2018, en tot allò no afectat per la
present Resolució.
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Quart.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment
del que disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Cinquè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present Resolució en
la primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4
del ROF.»

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableix que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la
primera sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86,
de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 11043/18,
de 26 d’octubre, pel qual es resol:
a) Nomenar l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell diputat adjunt d’Esports, amb efectes
del dia 1 de novembre de 2018.
b) Modificar, conseqüentment, els decrets núm. 6776/18, de 3 de juliol (apartat
Tercer, IV, 3), i núm. 7048/18, de 9 de juliol (apartat Primer, 1.5, d), 3),
modificats parcialment per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre.
c) Mantenir la vigència dels decrets núm. 6776/18, de 3 de juliol, i 7048/18, de 9
de juliol, en tota la resta.”
I el Ple en resta assabentat.
1.3.- Dictamen de data 14 de novembre de 2018, pel qual es proposa donar-se
per assabentat del Decret de la Presidència núm. 11303/18, de 31 d’octubre,
pel qual s’acorda modificar parcialment el Decret de la Presidència núm.
6777/18, de 3 de juliol, parcialment modificat pels Decrets de la Presidència
7562/18, de 20 de juliol, i 9124/18, de 14 de setembre, referent al règim de
dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de la Diputació de
Barcelona, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell exercirà
el càrrec de diputat adjunt d’Esports amb caràcter de dedicació parcial, al
75%, amb efectes de l’1 de novembre de 2018. (Exp. núm. 2018/11365).
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“Atès que el president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 11303/18,
de 31 d’octubre, de modificació parcial del Decret 6777/18, de 3 de juliol,
parcialment modificat pels decrets 7562/18, de 20 de juliol, i 9124/18, de 14 de
setembre, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell exercirà el
càrrec de diputat adjunt d’Esports amb caràcter de dedicació parcial al 75%, el text
literal del qual és el següent:
«Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia
25 de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia com a
presidenta d’aquesta corporació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i d’altra banda,
declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la
renúncia de la seva titular.
Atès que, com a conseqüència de la renúncia de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, es va
produir la vacant de la Presidència, i, per tant, era necessari procedir a l’elecció d’un nou
president de la Diputació de Barcelona, en la forma establerta als articles 207 i següents
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, i l’article 60.5 del
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia
28 de juny de 2018, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec,
d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de
president de la Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les
competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el president, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, va dictar el Decret núm.
6777/2018, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el nomenament dels membres electes que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb les quantitats
aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 29 de juliol
de 2015, i posteriorment modificat en sessions plenàries ordinàries de 30 de juny de
2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018.
Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, modificat
parcialment per Decret de la Presidència núm. 9069/2018, de 13 de setembre de 2018,
pel qual s’aprova la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, en el sentit de
deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, com a diputat
delegat de Turisme i nomenar l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez com a diputat
delegat de Turisme, així com delegar-li l’exercici de les competències genèriques i
específiques necessàries per a l’exercici de la seva delegació amb efectes del dia 17 de
setembre de 2018.
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Atès que, en data 25 d’octubre de 2018, va prendre possessió, previ jurament o promesa
del càrrec de diputat provincial, l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell, d’acord amb la forma
establerta al RD 707/79, de 25 d’abril, i en conseqüència, va adquirir els drets, honors,
privilegis i deures propis del càrrec.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals
que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb
dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de
la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li
corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part
proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix que el nombre màxim de
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de
Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre
màxim de membres electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit
territorial del municipi de major població de la província respectiva, com és el cas de la
ciutat de Barcelona respecte de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva
o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o
diferents a les de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres,
de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats
que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus
organismes dependents, superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas,
correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu
càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les
seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en concepte de
sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social,
assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes dependents, només la
part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o
organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec
segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que
desenvolupi el Ple corporatiu.
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Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació,
així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que
realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15
els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb
les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel
Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de juny de 2016,
va aprovar la modificació parcial de l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29
de juliol de 2015, en el sentit de fixar les retribucions econòmiques a percebre en
concepte de sou i els percentatges de dedicació (75%, 51% i 25%) dels vicepresident/es;
membres de la Comissió Executiva; i presidents/es dels grups polítics amb dedicació
parcial.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, va acordar
incrementar un 1% les retribucions, en concepte de sou, dels membres electes d’aquesta
corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les
indemnitzacions per assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment de les quals siguin membres en les quanties i condicions
aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, amb
efectes retroactius de l’1 de gener de 2017, i de conformitat amb la disposició addicional
32 de la Llei 3/2017, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017.
Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm.11043/2018 de 26 d’octubre de 2018,
es va acordar nomenar diputat adjunt d’Esports l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell delegantli l’exercici de les competències pròpies del seu càrrec, amb efectes del dia 1 de
novembre de 2018.
Vista la providència de la Presidència en què s’insta la Secretaria General perquè realitzi
els actes administratius necessaris per modificar parcialment el Decret de la Presidència
núm. 6777/2018, de 3 de juliol, parcialment modificat pel Decret de la Presidència
7562/18, de 20 de juliol, i per Decret de la Presidència núm. 9124/2018, de 14 de
setembre, referent al règim de dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de
la corporació, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell exerceixi el
càrrec de diputat adjunt d’Esports, amb caràcter de dedicació parcial al 75%, amb
efectes del dia 1 de novembre de 2018, i que es procedeixi a l’abonament de les
retribucions econòmiques, en concepte de sou, aprovades per acord del Ple corporatiu
extraordinari celebrat el 29 de juliol de 2015, i parcialment modificades per acords del Ple
en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de
2018.
Vist l’informe de la Secretaria General de juny de 2018 (DIBA 3/2018).
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En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 6777/2018, de 3 de
juliol (publicat al BOPB de 6 de juliol de 2018), modificat parcialment pel Decret de la
Presidència 7562/18, de 20 de juliol, i pel Decret de la Presidència núm. 9124/2018, de
14 de setembre, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. PERE PONS I VENDRELL exerceixi
el càrrec de diputat adjunt d’Esports amb caràcter de dedicació parcial al 75%, amb
efectes del dia 1 de novembre de 2018, i que es procedeixi a l’abonament de les
retribucions econòmiques, en concepte de sou, aprovades per acord de Ple corporatiu
extraordinari celebrat el 29 de juliol de 2015 i parcialment modificades per acords del Ple
en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de
2018.
Segon. RATIFICAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que els membres electes
d’aquesta corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva són:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, president
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta segona
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, vicepresident quart
Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil, vicepresidenta cinquena
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, diputat delegat i president del Grup polític
ERC-AM
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític Entesa
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del Grup polític PP
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner, president del Grup polític C’s
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo, president del Grup polític CUP-PA
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, membre de la Comissió Executiva i
portaveu del Grup polític CiU
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, membre de la comissió executiva, diputat
delegat i portaveu del Grup polític ERC-AM
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, portaveu del Grup polític PP
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític PSC-CP
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, portaveu del Grup polític C’s
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà, diputada delegada
Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina, diputada delegada
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut, diputat delegat i portaveu adjunt del Grup polític
ERC-AM
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero, diputat delegat
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol, diputat delegat
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, diputat delegat
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, diputada delegada
Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez, diputat delegat
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat adjunt
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada ajunta
Il·lma. Sra. Ana Maria del Puy del Frago i Barés, portaveu adjunta del Grup
polític PSC-CP
29. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, portaveu adjunt del Grup polític Entesa
30. Sra. Laia Sabater i Díaz, portaveu adjunta del Grup polític CUP-PA
Tercer. RATIFICAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any –sense perjudici
de la seva adaptació al que estableix la disposició addicional 35a de la Llei 6/2018, de 3
de juliol, en les quanties que en el seu dia aprovi el Ple corporatiu–, d’acord amb les
quanties següents:

Nom i cognoms
1. Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

3. Il·lma. Sra. Mertixell Budó i Pla

4. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals

5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
6. Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil
7. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i
Bosque
8. Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez
9. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla
Oliveras
10. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López
11. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez
Giner

Càrrec
President
Vicepresident
primer
i
president delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat
Vicepresidenta segona
i
presidenta
delegada
de
l’Àrea
d’Atenció
a
les
Persones
Vicepresident
tercer
i
president delegat de l’Àrea
de Cultura, Educació i
Esports
Vicepresident
quart
i
president delegat de l’Àrea
de
Desenvolupament
Econòmic Local
Vicepresidenta cinquena
President Grup ERC-AM i
diputat delegat d’Urbanisme i
Habitatge
Presidenta Grup PSC-CP

Nivell
de
retribucions
brutes mensuals
A-1: 7.304,56 €
A-2: 6.543,68 €

A-2: 6.543,68 €

A-2: 6.543,68 €

A-2: 6.543,68 €
A-2: 6.543,68 €
A-2: 6.543,68 €
A-2: 6.543,68 €

Presidenta Grup Entesa

A-2: 6.543,68 €

President Grup PP

A-2: 6.543,68 €

President Grup C’s

A-2: 6.543,68 €
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Nom i cognoms

Càrrec

12. Sr. Joaquim Jesús
Redondo

Duran i

13. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i
Cañizares

14. Il·lm. Sr.
Colomer
15.
16.
17.
18.

Jordi

Fàbrega

i

Il·lm. Sr. Ramon Riera Macía
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes
Il·lma. Sra. Teresa M. Fandos i
Payà

19. Il·lma. Sra. Sonia Recasens i
Alsina
20. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
21. Il·lm. Sr. Antoni García i Acero
22. Il·lm. Sr. Rafael Homet i
Ventayol
23. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
24. Il·lma. Sra. Laura Martínez i
Portell
25. Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i
Rodríguez
26. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
27. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
28. Il·lma. Sra. Ana María del Puy
del Frago i Barés
29. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez
Herencia
30. Sra. Laia Sabater i Díaz

President Grup CUP-PA
Membre de la Comissió
Executiva; diputat delegat
d’Hisenda,
Recursos
Humans,
Processos
i
Societat de la Informació; i
portaveu Grup CiU
Membre de la Comissió
Executiva i diputat delegat
d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat i portaveu Grup
ERC-AM
Portaveu Grup PPC
Portaveu Grup PSC-CP
Portaveu Grup C’s
Diputada delegada d’Esports
Diputada
delegada
de
Promoció
Econòmica
i
Ocupació
Diputat delegat de Comerç i
portaveu adjunt d’ERC-AM
Diputat delegat d’Igualtat i
Ciutadania

Nivell
de
retribucions
brutes mensuals
A-2: 6.543,68 €

A-2: 6.543,68 €

A-2: 6.543,68 €
A-3: 5.826,11 €
A-3: 5.826,11 €
A-3: 5.826,11 €
A-3: 5.826,11 €
A-3: 5.826,11 €
A-3: 5.826,11 €
A-3: 5.826,11 €

Diputat delegat d’Educació

A-3: 5.826,11 €

Diputat delegat de Cultura
Diputada delegada de Salut
Pública i Consum

A-3: 5.826,11 €

Diputat delegat de Turisme

A-3: 5.826,11 €

Diputat adjunt Turisme
Diputada adjunta a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat
Portaveu adjunta Grup PSCCP

A-3: 5.826,11 €

Portaveu adjunt Grup Entesa

A-4: 3.900,90 €

Portaveu adjunta Grup CUPPA

A-4: 3.900,90 €

A-3: 5.826,11 €

A-3: 5.826,11 €
A-4: 3.900,90 €

Quart. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat primer, que els membres electes
d’aquesta corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial són:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, President Grup CiU
Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero, portaveu del Grup polític Entesa
Sra. Maria Rovira i Torrens, portaveu del Grup polític CUP-PA
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau, diputat adjunt d’Espais Naturals
Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell, diputat adjunt d’Esports

Cinquè. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat quart d'aquesta resolució, que els
membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial abans designats
percebran les retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any,
següents:

Nom i cognoms
1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes i
Romero
3. Sra. Maria Rovira i Torrens
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i
Torras
5. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i
Palau
6. Il·lm. Sr. Pere Pons i
Vendrell

Càrrec
President
Grup
CiU
Portaveu
Grup
Entesa
Portaveu
Grup
CUP-PA
Diputat
delegat
d’Espais Naturals i
Medi Ambient
Diputat
adjunt
d’Espais Naturals
Diputat
adjunt
d’Esports

%
Dedica
ció

Nivell
de
retribucions brutes
mensuals

75

A5 – 4.907,77 €

51

A6 – 2.971,31 €

25

A6 – 1.456,52 €

51

A6 – 2.971,31 €

75

A6 – 4.369,58 €

75

A6 – 4.369,58 €

Sisè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències
efectives a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de
seguiment de les quals siguin membres de ple dret en la quantia i condicions aprovades
per acord del Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 i parcialment
modificades per acords del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016, 20 de juliol
de 2017 i 27 de setembre de 2018, d’acord amb les quanties i condicions que s’indiquen
a continuació i sense perjudici de la seva adaptació, si escau, en el Ple corporatiu:
a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple, 873,52 €.
b) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de
seguiment i a la Comissió Especial de Comptes, 400,79 €.
c) El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les comissions
informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en què estan
integrats els diputats i diputades, que es faran efectives serà, com a màxim, de
dues al mes.
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d) No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions especials
ni altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació.
Setè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, el nombre de membres electes que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 30 sobre 32 i el nombre de
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 6 sobre 15,
tot això de conformitat amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials
aprovats per acord del Ple corporatiu en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015, i
parcialment modificat per acords pel Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016,
20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018.
Vuitè. INSTAR la Direcció dels Serveis de Recursos Humans a donar d’alta l’Il·lm. Sr.
Pere Pons i Vendrell en el règim general de la Seguretat Social, per totes les
contingències, amb efectes del dia de l’entrada en vigor d’aquest decret.
Novè. Aquest decret ENTRARÀ EN VIGOR el dia 1 de novembre de 2018, data del
nomenament i de la delegació de competències en favor de l’Il·lm. Sr. Pere Pons i
Vendrell.
Desè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i en el Portal de la transparència, en compliment del que
disposa la Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Onzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell,
a les presidències i els portaveus dels grups polítics, a la Coordinació General, a la
Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció
dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
Dotzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en el primer Ple ordinari que se celebri.»

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableix que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la
primera sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86,
de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 11303/18,
de 31 d’octubre, pel qual s’acorda modificar parcialment el Decret de la Presidència
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núm. 6777/18, de 3 de juliol, parcialment modificat pels decrets de la Presidència
7562/18, de 20 de juliol, i 9124/18, de 14 de setembre, referent al règim de
dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de la Diputació de
Barcelona, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell exercirà el
càrrec de diputat adjunt d’Esports amb caràcter de dedicació parcial al 75% amb
efectes de l’1 de novembre de 2018.”
I el Ple en resta assabentat.
1.4.- Dictamen de data 15 de novembre de 2018, pel qual es proposa restar
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives
i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports, d’Atenció a les Persones, de
Territori i Sostenibilitat i de Desenvolupament Econòmic Local, com a
conseqüència de la comunicació dels Grups Polítics de CIU i ENTESA i de la
composició definitiva de les diferents Comissions Informatives i de
Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Especial de
Caràcter Informatiu i de Seguiment de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) (Exp.
núm. 2018/11357).
“1. Com a conseqüència de la renúncia de la Sra. Mercè Conesa i Pagès a la
presidència de la Diputació de Barcelona, el Ple de la corporació, en sessió
extraordinària de 28 de juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del nou
titular de la presidència en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa –d’acord
amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general–, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec
d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec
de president de la Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir
les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
2. El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 3 de juliol de 2018, va acordar
estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents (acord núm. 93/18):






Àrea de Presidència
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

3. De resultes d’aquesta estructuració, el Ple de la Diputació, en la mateixa sessió
extraordinària de 3 de juliol de 2018, va acordar la creació de les Comissions
Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió
especial de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
societat mercantil unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple
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corporatiu, per tal de facilitar la participació política en l’òrgan de govern i
administració de la societat.
4. El punt quart de la part dispositiva de l’esmentat acord plenari núm. 93/18,
disposa que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en
les Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes,
amb el següent nombre de diputats/des proporcional a la seva participació al Ple:
a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals
i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25, inclosa la
presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups polítics serà
el següent:









Convergència i Unió ........................................................................... 7
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ..................... 5
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés .......... 5
Entesa ................................................................................................ 4
Partit Popular ...................................................................................... 1
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía ................................................. 1
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu ........................................ 1
Diputat no adscrit ................................................................................ 1

b) Respecte a la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:









Convergència i Unió ........................................................................... 5
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ..................... 3
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés .......... 3
Entesa ................................................................................................ 2
Partit Popular ...................................................................................... 1
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía ................................................ 1
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu ........................................ 1
Diputat no adscrit ................................................................................ 1

c) La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment de
membres que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el vot
ponderat.
5. El Ple de la corporació, en sessió de 19 de juliol de 2018 i mitjançant acord núm.
102/18, va restar assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així com de la integració dels/de
les diputats/des en cadascuna d’aquestes comissions.
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6. Per Decret de la presidència núm. 92/16, de 18 de gener, es va fixar el règim
jurídic de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com la periodicitat de les
seves sessions.
7. El grup polític ENTESA, mitjançant escrit signat pel seu portaveu en data 16
d’octubre de 2018, ha sol·licitat un canvi de membres en la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en el sentit de nomenar membre
de ple dret la Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega, en substitució de
l’Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia.
8. El grup polític CiU, mitjançant escrit signat pel seu president en data 8 de
novembre de 2018, ha sol·licitat modificar la composició dels seus representants en
les diferents Comissions Informatives i de Seguiment, en el sentit de nomenar
membres de ple dret els diputats següents:
 Territori i Sostenibilitat: Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell (fins ara vacant)
 Atenció a les Persones: Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis (fins ara vacant)
 Desenvolupament Econòmic Local: Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell (en
substitució de l’Il·lm. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis) i Miquel Sàmper i
Rodríguez (fins ara vacant)
 Cultura, Educació i Esports: Il·lms. Srs. Pere Pons i Vendrell i Miquel Sàmper i
Rodríguez (en substitució dels Il·lms. Srs. Joan Carles Garcia i Cañizares i
Jordi Martí i Galbis, respectivament).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de les incorporacions següents:
1. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega en la Comissió Informativa
i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en substitució de l’Il·lm.
Sr. Carles Rodríguez Herencia (ENTESA).
2. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell, ocupant la vacant, en la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (CiU).
3. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, ocupant la vacant, en la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones (CiU).
4. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell en la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en substitució de l’Il·lm. Sr. Jordi
Martí i Galbis (CiU).
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5. Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez, ocupant la vacant, en la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
(CiU).
6. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell en la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, en substitució de l’Il·lm. Sr. Joan Carles
Garcia i Cañizares (CiU).
7. Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez en la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, en substitució de l’Il·lm.
Sr. Jordi Martí i Galbis (CiU).
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta corporació, que queden
constituïdes de la manera següent:
 Comissió Informativa i de seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el
president.
President:
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i per delegació del
President d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
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3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras
e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

h) Diputat no adscrit

1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges

 Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, integrada per
17 membres de ple dret, inclòs el president.
President:
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la Diputació
de Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
3. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell
4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez
2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo
Borrega

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

h) Diputat no adscrit

1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges
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 Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones, integrada per
17 membres de ple dret, inclosa la presidenta.
Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta 2na. de la Diputació de
Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà
4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
3. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
3. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
1. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

d) ENTESA

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

h) Diputat no adscrit 1.

Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges

 Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports, integrada
per 17 membres de ple dret, inclòs el president.
President:
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident 3er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
2. Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez
3. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
4. Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà
5. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell
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b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Díaz

h) Diputat no adscrit

1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges

 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local,
integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el president.
President:
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, Vicepresident 4rt. de la Diputació de
Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
3. Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez
4. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
3. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia
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f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

h) Diputat no adscrit

1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges

Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de
Seguiment abans assenyalades tindran per objecte l’estudi, l’informe o la consulta
dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a
les matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, també informarà
d’aquells assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Comissió Especial de Comptes,
integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el president, la conformaran les
diputades i els diputats següents:
President:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras
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e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

h) Diputat no adscrit 1.

Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges

Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la
Comissió Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la corporació, en la
quantia i condicions que aquest hagi establert.
Sisè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Comissió especial de caràcter
informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), integrada
per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Ple, la
conformaran les diputades i els diputats següents:
President:

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (representant del Grup CiU)

Vocals:

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio (representant del Grup ERC-AM)
Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil (representant del Grup PSC-CP)
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia (representant del Grup
ENTESA)
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia (representant del Grup PP)
Sra. Eulàlia Sabater i Díaz (representant del Grup CUP-PA)
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner (representant del Grup C’s)

Setè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions
Informatives i de Seguiment afectades, de la Comissió Especial de Comptes i de la
Comissió especial de caràcter informatiu i de seguiment de la XAL, SL, a la
Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció
General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
1.5.- Dictamen de data 14 de novembre de 2018, pel qual es proposa la
ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament dels
Residus Sòlids Urbans del Maresme i la desadscripció d’aquest Consorci del
sector públic de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 2018/17440).
“I. ANTECEDENTS
1. La Diputació de Barcelona, juntament amb d’altres municipis de la comarca del
Maresme, va constituir, en data 9 de maig de 1986, el Consorci per al
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Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme –el Consorci, en endavant–.
Aquest ens es va crear per a la prestació dels serveis mínims municipals
consistents en la construcció, conservació i manteniment de les obres i
instal·lacions d’una planta de tractament i eliminació de residus i qualsevol altra
activitat que pugui derivar-se de l’esmentat tractament i eliminació. En l’actualitat,
integren el Consorci les entitats locals següents: com a municipis usuaris, els
d'Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils,
Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Malgrat de Mar,
Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol
de Mar, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i
Vilassar de Mar; i la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme,
com a membres no usuaris.
2. Fruït de la necessitat, entre d’altres, d’adaptar els Estatuts del Consorci a les
exigències de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), es va procedir a la seva
modificació, la qual va ser aprovada inicialment per la Junta General del
Consorci el 9 de desembre de 2014, ratificada pel Ple de la Diputació de
Barcelona mitjançant acord adoptat en sessió de 26 de novembre de 2015 (AP
197/15) i per la resta d’òrgans de govern dels altres ens consorciats, aprovada
definitivament per la Junta General del Consorci el 14 de desembre de 2016 i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de desembre de
2016 (amb edicte de referència a aquesta publicació inserit al DOGC de data 2
de gener de 2017).
3. L’avantdita reforma estatutària acollí les previsions de la disposició final segona
de la LRSAL –la qual afegí una disposició addicional vintena a la actualment
derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, i que tingué
projecció en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques–, i va fixar estatutàriament l’administració pública d’adscripció del
Consorci. Així, l’article 27 dels Estatuts del Consorci (BOPB 22.12.16) disposa
que aquest resta adscrit a la Diputació de Barcelona, en tant que membre que
disposa d’un major nombre de vots en els òrgans de govern del Consorci.
4. En relació amb l’adscripció de les diferents entitats del sector públic de la
Diputació de Barcelona, i a la composició dels seus òrgans de govern, la
Corporació ha adoptat els acords següents:
- Acord del Ple, núm. 135/14, de 30 d’octubre de 2014, de classificació en
grups, fixació del nombre màxim de membres dels òrgans de govern i
administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta
direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment
del que disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

Àrea de Presidència
Secretaria General

reguladora de les Bases de règim local en la redacció donada per la LRSAL,
que afecta el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme.
- Acords del Ple, núm. 152/14, de 20 de novembre de 2014, de modificació de
l’acord 135/14, i núm. 43/16, de 31 març de 2016, de modificació de l’acord
del Ple, núm. 135/14, que no contenen cap pronunciament sobre el Consorci
per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
5. En data 23 de novembre de 2017, la Diputació de Barcelona va comunicar al
Consorci que considerava oportú reduir el nombre dels seus membres
representants al si dels òrgans de govern d’aquest, amb vista a que deixés de
formar part del sector públic de la corporació.
6. En base a la petició de la Diputació de Barcelona, es van dur a terme els treballs
necessaris per iniciar la tramitació d’una nova reforma dels Estatuts del Consorci,
de resultes dels quals va sorgir una proposta de modificació informada
favorablement pel Secretari del Consorci en data 10 de setembre de 2018.
7. En data 10 d’octubre de 2018, la Junta General del Consorci va aprovar
inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci, mitjançant acord adoptat
en sessió ordinària, la literalitat del qual és la següent:
“1.- El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme va ser
creat per la Diputació de Barcelona i una sèrie de municipis de la comarca del
Maresme el 9 de maig de 1986, per a la prestació de serveis mínims municipals
consistents en la construcció, conservació i manteniment de les obres i instal·lacions
d'una planta de tractament i eliminació deis residus i qualsevol altra activitat que
puguin derivar-se de l'esmentat tractament i eliminació.
2.- En data 23 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona ha comunicat al
Consorci que, des d'aquesta institució, es considerava oportú iniciar un procediment
per reduir la presencia de la Diputació de Barcelona en diverses entitats. Planteja una
reducció del nombre de membres representants de la Diputació en els òrgans de
govern del Consoci, de tal manera que el Consorci deixi de formar part del Sector
Públic de la Diputació de Barcelona.
Per tot això, demanen que el Consorci procedeixi a iniciar els tràmits oportuns per la
modificació deis seus estatuts en relació a limitar a un sol membre la seva
representació en el Consorci, i amb la consegüent modificació del Sector Públic
d'adscripció.
Per satisfer la sol·licitud de la Diputació de Barcelona s'ha procedit a elaborar una
proposta de modificació deis Estatuts.
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació
deis Estatuts del Consorci, segons allò previst a l'article 322 del Reglament d'Obres,
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Activitats i Serveis deis Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
requereix l'acord de la Junta General, ratificat pels ens i les administracions que en
formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a la constitució, de
manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i un altra
de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l'expedient a
informació pública pel període de 30 dies.
En data 10 de setembre de 2018 el Secretari del Consorci ha informat de forma
favorable les modificacions proposades.
En virtut de tot això, La Presidència del Consorci proposa a la Junta General
l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació deis Estatuts del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d'acord amb el redactat lliurat
en forma de text refós, que acompanya a la proposta.
Segon.- Notificar el present acord amb les modificacions que s'aproven a totes les
entitats consorciades, als efectes de la seva ratificació pels respectius òrgans de
govern, en els termes previstos a l'article 322 del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis del Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer.- Una vegada les entitats consorciades hagin ratificat el present acord, es
sotmetrà l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de
presentació d'al·legacions i reclamacions.
Quart.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.
Cinquè.- Considerar definitivament aprovat l'expedient de modificació dels Estatuts
del Consorci pel cas que durant el període d'informació pública no es presenti
cap reclamació o suggeriment.
Sisè.- Una vegada s'hagi aprovat definitivament la modificació deis estatuts, es
publicarà el seu text refós en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que
preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Regim Local.
Setè.- Remetre a la Direcció General d'Administració Local el present acord i el
text refós deis estatuts modificats, una vegada s'hagin publicat en el BOP”.

Val a dir que la modificació dels Estatuts del Consorci es concreta en els termes
següents:
7.1. Afecta els articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 25, 26, 27 i suprimeix la disposició transitòria primera del text vigent
dels Estatuts del Consorci.
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7.2. Es dona una nova redacció al contingut dels articles dels Estatuts que a
continuació s’indiquen:
a)

Es fa menció expressa a la data de constitució del Consorci (art. 1
Estatuts). Als efectes de la DA 13ª de la LRSAL, es fixa el 9 de maig de
1986 com a data de constitució del Consorci per a la prestació de serveis
mínims municipals.

b) Es dissocia entre l’objecte i les finalitats del Consorci (art. 4 i 5
Estatuts). S’estableix com a objecte del Consorci la prestació del servei
públic de gestió i tractament de residus sòlids urbans (art. 4 Estatuts).
Quant a les finalitats del Consorci (art. 5 projecte Estatuts), s’inclou la
gestió dels fluxos de residus procedents d’altres comarques en base als
acords interterritorials que es celebrin, en congruència amb la
implementació d’un model d’economia circular que promou els principis de
millora ambiental i socioeconòmica.
c)

Es canvia l’adscripció del Consorci (art. 6 Estatuts). De conformitat amb
els criteris de l’article 120 de la Llei 40/2015 (LRJSP), el Consorci passa a
adscriure’s a l’Ajuntament de Mataró i deixa d’estar-ho a la Diputació de
Barcelona.

d) Es modifica la participació dels ens consorciats (art. 7, 17,19 i 20
Estatuts). La quota de coparticipació dels membres no es fixa
percentualment en els Estatuts, sinó que, segons l’article 7, serà
proporcional a l’aportació realitzada per cadascun d’ells (la participació
en les noves inversions també serà proporcional a aquestes aportacions).
L’article 19 precisa que les aportacions de les entitats consorciades es
faran en la forma i la quantia que siguin convingudes i l’article 20 afirma
que l’assignació d’aquestes aportacions, que es consideraran ingressos
de dret públic a tots els efectes legals, es farà d’acord amb la seva
proporció sobre el total d’escombraries tractades a la planta. Quant als
nous membres (art. 17 Estatuts), l’aportació (i consegüentment, la quota),
es determinarà també en base a la quantitat de residus sòlids urbans
aportats a la planta.
e)

Es varia la composició i competències de la Junta General (art. 9 i 10
Estatuts). La Diputació de Barcelona passa de tenir 8 representants a la
Junta General a tenir-ne 1. El Consell Comarcal del Maresme manté 1
representant i, en el mateix sentit, als ajuntaments participants en el
consorci els hi correspon 1 representant a cadascun. En correspondre la
presidència a l’alcaldia de Mataró (art. 13), aquest Ajuntament tindrà 2
representants, el que determina l’adscripció al seu sector públic (art. 120.2
Llei 40/2015).
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Altrament, la Junta General adquireix noves competències (art. 10
Estatuts), com l’aprovació de les operacions de contractació de crèdits, la
contractació d’obres i serveis i la determinació del règim de gestió
d’aquests, l’exercici d’accions judicials o administratives i la interposició de
recursos.
f)

Es varia la composició i competències de la Comissió Permanent (art.
11 i 12 Estatuts). Passa d’integrar-se per 9 a integrar-se per 8
representants designats per la Junta General. La Diputació de Barcelona
deixa de tenir la facultat de designar tres representants de la Comissió
Permanent. La Comissió Permanent tindrà totes aquelles competències no
atribuïdes que li delegui, no només la Junta General, sinó també el
President.

g) Es determina qui ocuparà la Presidència del Consorci i s’amplien les
seves competències de la (art. 13 i 14 Estatuts). La Presidència passa a
recaure en l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, en lloc de ser escollit per
la Junta General d’entre els seus membres. Adquireix noves atribucions
com la supervisió de les obres i serveis i l’aprovació de gratificacions
extraordinàries del personal.
h) S’estableix l’obligació d’un preavís mínim d’1 any per exercir dret de
separació del Consorci (art. 18 Estatuts).
i)

Es precisa que, en cas de dissolució i liquidació del Consorci (art. 24 i
25 Estatuts), la participació en els béns pertanyents al consorci en cas de
liquidació respectarà les quotes de participació a la propietat, a excepció
feta dels terrenys aportats per l’Ajuntament de Mataró, els quals revertiran
en aquest en cas de dissolució.

j)

S’eximeix la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Maresme de realitzar cap aportació per cobrir les despeses de
manteniment, amortització, reposició, explotació o funcionament del
Consorci (art. 20.2 Estatuts).

k)

S’explicita que la provisió o contractació del personal del Consorci es
sotmetrà a la normativa vigent en matèria de personal al servei de les
AAPP (art. 28 Estatuts).

l)

S’adapten a la Llei 40/2015 les referències a Llei 30/1992 (arts. 18 i 26
Estatuts, quant a la separació i modificació, respectivament).

m) Es suprimeix la disposició transitòria primera dels Estatuts vigents, la
qual relaciona percentualment les quotes de participació de cadascun del
ens.
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II. FONAMENTS DE DRET
1. La regulació bàsica dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la
disposició addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
47, 164, 165, 209, 213 i 220 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
2. La competència per a l’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
d’acord amb el que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i l’article 313.2 del ROAS.
3. En relació amb el règim d’adscripció dels consorcis, l’article 120 de la LRJSP
disposa:
“1. Els estatuts de cada consorci han de determinar l’Administració pública a què està
adscrit de conformitat amb el que preveu aquest article.
2. D’acord amb els criteris següents, ordenats per prioritat en la seva aplicació i
referits a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari, el consorci queda adscrit,
en cada exercici pressupostari i per tot aquest període, a l’Administració pública que:
a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern.
b) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans
executius.
c) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal
directiu.
d) Disposi de més control sobre l’activitat del consorci a causa d’una normativa
especial.
e) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de
govern.
f)
Financi en més d’un cinquanta per cent o, si no, en una mesura més gran l’activitat
duta a terme pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial
com el finançament concedit cada any.
g) Tingui el percentatge més gran de participació en el fons patrimonial.
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h)

Tingui un nombre d’habitants o una extensió territorial més grans depenent de si
els fins definits a l’estatut estan orientats a la prestació de serveis a les persones o
al desenvolupament d’actuacions sobre el territori.

3. En el supòsit que participin en el consorci entitats privades, el consorci no ha de tenir
ànim de lucre i ha d’estar adscrit a l’Administració pública que resulti d’acord amb els
criteris que estableix l’apartat anterior.
4. Qualsevol canvi d’adscripció a una Administració pública, independentment de quina
sigui la causa, comporta la modificació dels estatuts del consorci en un termini no
superior a sis mesos, comptats des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a aquell
en què es va produir el canvi d’adscripció”.

4. En matèria d’adscripció s’ha de tenir en compte que la classificació dins de
l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local porta implícita l’adscripció al sector
públic de l’entitat territorial matriu que correspongui (art. 81 a 83 LRJSP i art. 2
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals).
5. En aplicació dels criteris exposats de l’article 120.1 de la LRJSP, procedeix
adscriure el Consorci a l’Ajuntament de Mataró, donat que els Estatuts aprovats
inicialment pel Consorci atorguen la seva presidència a l’Alcalde/essa de
l’Ajuntament de Mataró (art. 13 Estatuts), fet que posat en relació amb la nova
composició de la Comissió Permanent (art. 11 Estatuts), que passarà a estar
formada pel President i vuit membres de la Junta General, confereix a
l’Ajuntament de Mataró un posició central en els òrgans executius del Consorci.
6. Quant al procediment de desadscripció del Consorci del sector públic de la
Diputació de Barcelona i la consegüent adscripció al sector públic de
l’Ajuntament de Mataró, si bé l’article 120.4 de la LRJSP parteix del supòsit d’una
desadscripció operada que ha de ser projectada posteriorment en els Estatuts de
l’ens consorcial, en cap cas impedeix que es tramiti conjuntament i que el canvi
d’adscripció es faci al mateix temps a través de la reforma estatutària del
Consorci.
7. Les modificacions proposades al text dels Estatuts del Consorci (BOPB
22.12.16) s’adeqüen a la legalitat vigent i contribueixen a millorar el seu
funcionament i organització, es concreten les competències dels seus òrgans de
govern, administració i participació, i es defineixen amb claredat el règims de les
aportacions dels ens consorciats i el del seu personal.
8. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la
Diputació de Barcelona, l’informe previ, preceptiu i no vinculant que consta a
l’expedient en compliment de l’article 179 del Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
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dels articles 3.3.c) i 3.3.d).1, i 4.b.5, respectivament, del Reial Decret 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’elevació al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovada inicialment per la Junta General
del Consorci en data 10 d’octubre de 2018, que afecta els articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 i suprimeix la
disposició transitòria primera, tot donant una nova redacció als articles 1, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 i 28, i de resultes de la
qual el text dels Estatuts queda fixat en els termes següents:
“ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME
CAPÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article 1r. Membres que integren el Consorci.
Els Municipis d'Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar,
Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Malgrat de Mar,
Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa
Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, la
Diputació de Barcelona (com a membre no usuari) i el Consell Comarcal del Maresme
(com a membre no usuari), s'associen voluntàriament i per temps indefinit per a la
constitució d'un Consorci per a l'acompliment deis objectius i les finalitats que
s'expressen en aquests Estatuts i d'acord amb la normativa de règim local vigent.
Als efectes de la disposició addicional tretzena de la LRSAL, aquest Consorci constitut
en data 9 de maig de 1986 ho ha estat per a la prestació de serveis mínims municipals.

Article 2n. Domicili.
El domicili social del Consorci és el carrer de la Teixidora número 83, 08302 de Mataró.
Article 3r. Denominació, personalitat jurídica i competències.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme té naturalesa
administrativa i personalitat jurídica plena per a l'acompliment de les seves finalitats.
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En l’àmbit de les seves competències pot posseir, adquirir, reivindicar, permutar, gravar o
alienar tota mena de béns, celebrar contractes, establir i explotar serveis i en general
realitzar tots els actes necessaris, d'acord amb el que disposen els presents Estatuts i la
legislació aplicable en cada cas, per a l'acompliment de les finalitats que li són atribuïdes.
Article 4t. Objecte del Consorci.
L'objecte del Consorci és la prestació del servei públic de gestió i tractament de residus
sòlids urbans, de conformitat amb l'establert a la legislació local i mediambiental.
Article 5è. Finalitats del Consorci. Les finalitats del Consorci són:
a) Donar una solució integrada a les necessitats de gestió deis residus generats a la
comarca Maresme, amb la inclusió en aquest concepte d'aquells fluxos de residus que
en base als diferents acords interterritorials el Consorci gestioni procedents d'altres
comarques, com el Vallés Oriental.
Per a dur a terme aquest objectiu el Consorci aposta per una proposta de valor que
permeti el desenvolupament i aplicació del concepte d'Economia Circular al territori, amb
una visió integral, realista i pràctica dels residus com a recursos en un marc
d'esgotament inexorable dels recursos naturals, promovent alhora la millora ambiental i
sòcio-econòmica del Maresme.
En base a aquest plantejament essencial, el Consorci gestiona les diferents generacions
d'infraestructures i instal•lacions de valorització necessàries per a dur a terme un servei
públic eficaç i eficient que vetlli per les necessitats ambientals del territori i la ciutadania.
b) La construcció, conservació i manteniment de les obres i instal·lacions de plantes de
tractament de residus i qualsevol altra activitat que pugui derivar-se de l'esmentat
tractament.
Article 6è. Règim d'adscripció.
El Consorci està adscrit a l'Ajuntament de Mataró, de conformitat a les regles que en
aquest sentit estableix l'article 120 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Article 7è. Participació deis membres del Consorci.
1.- La quota de coparticipació de cada un dels membres del Consorci en la propietat serà
proporcional a l'aportació realitzada per cada un d'ells
2.- En el cas que sigui necessària la realització de noves inversions, cadascun dels
membres del Consorci participarà a la quantia d'aquestes a la mateixa proporció de les
aportacions realitzades per cada membre en el fons patrimonial del Consorci.
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CAPÍTOL SEGON
Règim Orgànic.
Article 8è. Òrgans de Govern
Seran òrgans de govern del Consorci els següents:
a)
b)
c)

La Junta General
La Comissió Permanent
El President.

Article 9è. La Junta General.
1.- La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i estarà
constituïda per:
a) El President
b) Un representant de cada un deis municipis consorciats que hauran de tenir la condició
de membre electe de la respectiva corporació i seran nomenats i substituïts lliurement
pels respectius municipis consorciats.
c) Un representant de la Diputació de Barcelona que serà nomenat i substituït lliurement
per l'entitat.
d) Un representant del Consell Comarcal del Maresme que serà nomenat i substituït
lliurement per l'entitat.
2.- La Junta General es renovarà cada quatre anys, amb motiu de les eleccions
municipals, un cop constituïdes les corporacions locals, la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal. Tot això sense perjudici de les substitucions que es pugui produir en
qualsevol moment, si els integrants de la Junta General cessen com a regidors,
consellers comarcals o en llur vinculació orgànica amb l'ens que venien representant.
Article 10è. Competències de la Junta General.
1. Corresponen a la Junta General les següents competències:
a) La modificació deis Estatuts.
b) La dissolució i liquidació del Consorci.
c) L'admissió i separació de membres del Consorci.
d) Autorització del tractament de residus d'altres entitats que no siguin membres del
Consorci, així com acordar les tarifes per a la prestació d'aquest servei.
e) La creació i implantació de nous serveis, sempre emmarcats dins deis objectius i
finalitats del Consorci.
f) L'aprovació del programa anual d'actuació i deis plans i projectes d'obres i serveis.
g) La censura i aprovació de comptes anuals.
h) L'aprovació de pressupostos, així com les seves modificacions d'acord amb la
legislació vigent.
i) L'aprovació del Reglament de Règim interior i de Serveis.
j) L'adquisició, disposició i alienació deis béns i drets del Consorci.
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k) Aprovar les operacions de contractació de crèdits i altres obligacions de caràcter
econòmic i financer que en el règim general siguin de la competència del ple de les
entitats locals.
l) La contractació d'obres i serveis i determinació del seu règim de gestió d'acord amb el
que estableixi la legislació vigent en matèria de contractació en cada moment i les
bases d'execució del pressupost del Consorci.
m) L'exercici d'accions judicials i administratives, la interposició de recursos i defensa en
els procediments incoats contra el Consorci que d'acord amb la legislació vigent
siguin competència del ple de les entitats locals.
n) Totes aquelles atribucions l'exercici de les quals requereixi per imperatiu legal o
estatutari, el vot favorable d'una majoria qualificada deis membres integrants de la
Junta General.
2. La Junta General podrà nomenar un Gerent. Aquest nomenament haurà de recaure en
una persona especialment capacitada per a aquest càrrec.
Article 11è. La Comissió Permanent.
La Comissió Permanent estarà formada pel President i vuit membres de la Junta General
els quals seran designats per aquesta.
Article 12è. Competències de la Comissió Permanent.
Serà competència de la Comissió Permanent:
a) Organitzar els Serveis Tècnics i Administratius.
b) Executar les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats per la Junta
General.
c) Nomenament, premi i correcció del personal tècnic i administratiu.
d) L'administració deis béns i drets del Consorci.
e) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President o en els Vicepresidents.
f) Totes aquelles que se li deleguin per la Junta General i el President, i les que no
estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.
g) Nomenament d'un Vicepresident d'entre els seus membres a proposta del president.
Article 13è. La Presidència.
1. La presidència del Consorci recaurà en l'Alcalde/essa de l'Ajuntament de Mataró.
Article 14è. Competències de la Presidència.
1.- Seran atribucions del President del Consorci:
a) Formar l'ordre del dia de la Junta General i de la Comissió Permanent.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions i decidir
els empats fent ús del vot de qualitat.
c) Supervisar les obres, els serveis i les activitats del Consorci.
d) Mantenir una comunicació permanent amb els responsables de les institucions i
entitats integrades al Consorci.
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e) Publicar, executar i fer complir els acords o dictar les disposicions particulars que
exigeixin el seu millor acompliment.
f) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases
d'execució.
g) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió
del pressupost.
h) La contractació d'obres i serveis, d'acord amb el que estableixi la legislació vigent en
matèria de contractació en cada moment i les bases d'execució del pressupost.
i) L'aprovació de les gratificacions extraordinàries del personal.
j) L'exercici d'accions i adopció d'acord per personar-se i oposar-se en assumptes
litigiosos en els quals el Consorci sigui demandat i fer executar i entaular tota mena
d'accions i recursos en assumptes civils, criminals, laborals, administratius i
contenciosos administratius, en cas d’urgència i donar compte a la Comissió
Permanent en la seva primera reunió.
k) Representar
jurídicament
i
administrativament
el
Consorci
podent
conferir mandats per a l'exercici de l'esmentada representació.
l) Facultar la delegació en els Vice-presidents de l'exercici de les
atribucions compreses en els apartats precedents.
m) Les que li delegui la Junta General o la Comissió Permanent en matèria de les seves
respectives competències.
n) L'adscripció del personal als diferents llocs de treball.
2. En el cas d’absència, malaltia o impediment de qualsevol mena, del President, el
substituirà el Vicepresident, en el cas que existeixi.
Article 15è. Secretaria i Intervenció.
1. El Consorci tindrà un Secretari i un Interventor, el nomenament dels quals recauen en
funcionaris habilitats per exercir les comeses pròpies del càrrec en algunes de les
Corporacions consorciades.
2. El Secretari del Consorci assistirà amb veu, però sense vot, a les sessions de la Junta
General i de la Comissió Permanent i redactarà les actes corresponents.
Així mateix, l'Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta General i de la
Comissió Permanent, amb veu i sense vot.
Article 16è. Quòrum d’assistència i de votació deis òrgans de govern.
1. La Junta General i/o la Comissió Permanent es constitueixen vàlidament amb
l’assistència d'un tel. 9 de llur nombre legal de membres que mai no pot ser inferior a
tres.
2. Els acords s'adoptaran per regla general, per majoria simple dels membres presents.
Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius.
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres per
a adoptar acords sobre les matèries següents:
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a) La modificació dels Estatuts.
b) L'admissió o la separació deis membres del Consorci.
c) L'aprovació d'operacions financeres o de crèdit i la concessió de quitaments o
esperes, si llur import excedeix del 5 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.
d) L'alienació de béns, si llur quantia excedeix del 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost.
e) Les altres matèries determinades per Llei.
Article 17è. Integració de nous membres.
1. La integració d'algun altre Ajuntament o Organisme al Consorci s’autoritzarà per la
Junta General prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els motius
de la seva voluntat de formar part del Consorci i aportant la certificació de l'acord de
l'entitat corresponent d'integració al Consorci, i acatament als seus Estatuts i altres
normes reguladores.
2. No podrà integrar-se efectivament al Consorci cap entitat fins que existeixi acord vàlid
de la Junta General, que ho aprovi, definint les condicions de la integració.
3. Tot ens que s'incorpori com a nou membre al Consorci adquirirà la seva quota de
coparticipació a la propietat en raó de la quantitat de residus sòlids urbans aportats a la
planta i valorada en funció del valor patrimonial net de la planta, terrenys, urbanització i
instal·lacions en aquell moment; aquesta incorporació comportarà una disminució
proporcional en la participació dels ens consorciats.
4. El nou membre haurà de fer la corresponent aportació econòmica al Consorci , la qual
serà calculada en base a la quota de coparticipació resultant de l'apartat anterior i
aplicada en el total de l'import corresponent a les aportacions realitzades per la resta de
membres consorciats en aquell moment.
Article 18è. Separació dels membres.
1. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, es poden separar del Consorci en qualsevol moment atès que
el Consorci no te assenyalada una durada determinada.
2. El dret de separació s'ha d'exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan de
govern del Consorci amb un preavís mínim d'un any d'antelació.
3. La retirada del Consorci d'algun dels seus membres s’autoritzarà sempre que existeixi
per fer-ho causa justa i estigui l'entitat al corrent dels seus compromisos adquirits i
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
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CAPÍTOL TERCER
Règim econòmic-financer
Article 19è. Recursos del Consorci.
Per a la realització dels seus objectius el Consorci disposarà dels recursos següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Productes del seu patrimoni.
Rendiments d'explotació i serveis.
Quotes d'usuaris no membres del Consorci.
Subvencions, auxilis i donatius.
Aportacions de les entitats consorciades en la forma i quantia que siguin convingudes.
Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestretes.
Taxes, contribucions especials i altres exaccions recollides a la legislació de règim
local.
h) Qualsevol altre que pugi correspondre-li d'acord amb les lleis.
Article 20è. Aportacions deis ens Consorciats.
1. Els ingressos del Consorci s'anivellaran amb les despeses mitjançant una aportació
deis municipis usuaris. En el càlcul de l'aportació anivelladora corresponent a cada
municipi, s’inclourà la constitució d'un fons d'amortització de les instal·lacions d'acord
amb el criteri de reposició.
L'assignació d'aquesta aportació per a cadascun deis municipis es farà d'acord amb la
seva proporció sobre el total d'escombraries tractades a la planta.
Les aportacions deis ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic del
Consorci a tots els efectes legals.
2. La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme en tant que organismes
no usuaris, no realitzaran cap aportació en les despeses de manteniment, amortització,
reposició, explotació o funcionament del Consorci.
Article 21è. Aportacions extraordinàries.
Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica no ordinària d'alguna de
les entitats consorciades, requeriran la ratificació d'aquestes.
Article 22è. Impagament d'aportacions.
El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions deis ens consorciats en el
termini fixat per això. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el citat
termini el Consorci queda facultat per sol·licitar de l’il·lustríssim senyor Delegat d'Hisenda
de la Província, o de l’òrgan competent de la Generalitat, el pagament de l'aportació de
l'ens deutor, carregant-ho a les retencions de transferències que li corresponen, sense
perjudici que el Consorci pugui acordar el no tractament de les escombraries dels
municipis afectats.
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Article 23è. Règim comptable.
El Consorci portarà, independentment del que és preceptiu per aplicació de la legislació
sobre règim local, la seva comptabilitat ajustada al Pla General de Comptabilitat pública
vigent.
Article 24è. Dissolució del Consorci.
1. El Consorci es dissoldrà per:
a) Acord unànime de tots els que l'integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuïtat del Consorci amb els restants
membres.
c) Per impossibilitat legal de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta
dels seus membres.
2. L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació
dels drets i obligacions del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents
que, en tot cas, haurà de respectar la proporcionalitat establerta a les quotes de
participació a la propietat.
Article 25è. Liquidació per dissolució del Consorci.
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, és causa
de dissolució que s'hagin complert les finalitats estatutàries del Consorci.
2. La Junta General del Consorci en adoptar l'acord de dissolució ha de nomenar un
liquidador. A falta d'acord, el liquidador és l'administrador del Consorci.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci.
La quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres
en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en
compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al
seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any. En aquest càlcul no s’inclourà el
valor dels terrenys aportats gratuïtament per l'Ajuntament a l'inici de l'activitat del
Consorci, els quals en cas de dissolució revertiran a l'Ajuntament de Mataró.
4. El Consorci ha d'acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament
de la quota de liquidació en el supòsit en què aquesta sigui positiva.
5. Les entitats consorciades poden acordar, per majoria absoluta, la cessió global
d'actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.
Article 26è. Modificació deis Estatuts.
Per procedir a la modificació d'aquests estatus es requerirà acord previ de la Junta
General ratificat pels òrgans competents dels ens consorciats i es subjectarà a les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
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CAPÍTOL QUART
Règim jurídic
Article 27è. Règim Jurídic deis acords.
Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre el règim jurídic es contenen a
la legislació vigent i podran ser impugnades a la via administrativa i jurisdiccional.
Article 28è. Personal.
La provisió de places o contractació del personal del Consorci estarà sotmesa a la
normativa vigent en matèria de personal al servei de les Administracions Públiques”.

SEGON.- FACULTAR el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme per procedir a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial
i definitiva dels Estatuts, els quals seran de caràcter col·lectiu i substituiran els que
ha de publicar separadament aquesta corporació.
TERCER.- DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme del sector públic de la Diputació de Barcelona,
així com, en allò que afecta a aquest Consorci, l’acord de classificació en el grup 1
adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 30 d’octubre de
2014 (AP 135/14), atès que, en aplicació dels apartats anteriors, la modificació dels
Estatuts de l’esmentat Consorci i, concretament, el seu article 6, determinen la seva
adscripció a l’Ajuntament de Mataró.
QUART.- AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció
de les resolucions necessàries per a l’execució dels acords precedents.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=1100
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió,
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups
polítics següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
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Intervenció General
1.6.- Dictamen de data 14 de novembre de 2018, pel qual es proposa donar-se
per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la
corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic i de l'informe
d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de
Barcelona referits al tercer trimestre de 2018. (Exp. núm. 2018/0008621)
“La base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per
a l’exercici 2018 determina que la Intervenció General donarà compte al Ple,
trimestralment, de l’estat d’execució del seu pressupost i de les entitats que formen
part del seu sector públic, d’acord amb els termes establerts en l’article 207 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com del compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de tot el sector públic
de la Diputació, en base a la darrera informació trimestral que sobre aquesta
matèria s’hagi subministrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La regla de la
despesa s’avaluarà anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu
previsible compliment a la fi de l’exercici.
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la
corporació i dels seus organismes autònoms, del tercer trimestre d’enguany, que
s’acompanyen als Documents 1 i 2, a partir de la informació que figura als registres
informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen l’execució del pressupost
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la corporació.
La informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els quals reflecteixen
l’execució de les fases que s’han considerat més significatives i mostra una visió
genèrica de l’execució pressupostària i no pressupostària de la corporació i dels
seus organismes autònoms del tercer trimestre d’enguany. Igualment
s’acompanyen els estats d’execució a 30 de setembre del pressupost dels ens
consorciats que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril,
en el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran
d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat
nacional (SEC-95), entesa per als ens considerats com administracions públiques,
no de mercat, com a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les
entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició d’equilibri
financer.
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment de la
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable
de l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. Així mateix, caldrà avaluar el
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compliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari.
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament
de desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les
entitats locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de
cada una de les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
en l’execució del seu pressupost.
La intervenció detalla en el seu informe, que s’acompanya com Document 3, els
càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels
capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, segons el sistema
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de
l'esmentat Reglament, i en termes consolidats, de les entitats de no mercat que
formen part del seu sector públic, així com la determinació de la capacitat o
necessitat de finançament.
Les entitats considerades de mercat avaluaran el compliment de les regles fiscals
del present exercici de forma individualitzada en base a l’execució als seus estats i
comptes anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, el Patronat
d’Apostes i la Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona es consideren
entitats de mercat, tenint en compte que el seu finançament no prové de
transferències ni subvencions d’entitats públiques.
Vist l’apartat 4.1.3.d) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de
2018 (publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018).
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’estat d’execució del pressupost de la
corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al tercer
trimestre de 2018, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
SEGON.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, així com de la regla
de la despesa, a les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona a 30 de
setembre de 2018, regulats en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, que es correspon amb la informació de execució
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pressupostària del tercer trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública, per part de la Intervenció General.”
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=1369
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

I el Ple en resta assabentat.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
1.7.- Dictamen de data 20 de novembre de 2018, pel qual es proposa aprovar
la dissolució de l’organisme autònom local Fundació Pública Casa de Caritat,
i la successió de la Diputació de Barcelona en tots els seus béns, drets i
obligacions. (Exp. núm. 2018/16709)
“
1. “La Fundació Pública Casa de Caritat és un organisme autònom dependent de la
Diputació de Barcelona amb béns propis que tenen el seu origen en diferents
llegats, herències i donacions efectuades a favor de dita institució.
2. D’acord amb l’article quatre dels seus estatuts té els següents objectius:
a) Assumir i conservar els fins fundacionals de l’antiga "Casa Provincial de
Caridad" de Barcelona.
b) Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se
del patrimoni propi de l'antiga "Casa Provincial de Caridad".
c) Qualsevol altra que tendeixi a millorar les finalitats especifiques de la
Fundació.
3. En virtut de l’article vuitè dels seus Estatuts, i atès que no té personal propi, la
gestió dels seus béns immobles es va encarregar a la Secció de Gestió
Immobiliària Patrimonial de la Diputació de Barcelona (en l’actualitat Secció
econòmico-administrativa i de gestió immobiliària integrada en l’Oficina de
Patrimoni i Gestió Immobiliària).
4. Els orígens de la Casa de Caritat es remunten al naixement i existència de
diverses institucions d’asil i beneficència des del s. XVI fins a l’actualitat.
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5. El vincle actual entre la Diputació de Barcelona i la Casa de Caritat deriva de
l’Ordre del Ministeri de la Governació de 4 de març de 1954, que autoritzà la
incorporació de la Fundació de Beneficència coneguda amb el nom de Casa
Provincial de Caritat, a la Diputació de Barcelona amb l'obligació que el patrimoni
fundacional quedés adscrit a l’establiment públic en el que es transformés la
fundació de beneficència amb independència del patrimoni la Diputació d’acord
amb el tenor literal següent:
“Primero. Que no existe inconveniente legal alguno en que se incorpore a la
Excma. Diputación Provincial de Barcelona, la Fundación de Beneficencia
conocida por “Casa Provincial de Caridad”, con la obligación por parte de la
primera de satisfacer las deudas pendientes, tendiendo en lo sucesivo a los
gastos que lleve consigo el cumplimiento de sus fines y convirtiéndose ésta en
Establecimiento público de beneficencia.
Segundo. Que el patrimonio fundacional de la expresada Institución quede
adscrito al Establecimiento Público en que se transforma con independencia total
de la que corresponde a la Excma. Diputación y,
Tercero. Que la función económico-administrativa de dicho Establecimiento
público “Casa Provincial de Caridad”, se lleve contabilizada separada
independientemente de la Excma. Diputación Provincial, así como los
complementos presupuestarios de la citada Corporación Provincial, debiendo
levantarse la oportuna acta en el momento de producirse la incorporación,
mostrándose conformidad a los inventarios comprendidos en los certificados
remitidos, que llevan fecha de 23 de noviembre último, así como las deudas que
se relacionan y a las que se encuentren pendientes en el momento de llevarse a
cabo tal diligencia, enviando copia autorizada de todo ello a fines de constancia
y archivo en el expediente tramitado.”
6. Per acord del plenari de 30 d’abril de 1954, la fundació de beneficència es va
incorporar a la Diputació de Barcelona, complint els requisits de l’autorització de
l’Ordre del Ministeri de Governació. És a dir:
 La Fundació de beneficència es converteix en Establiment públic de
beneficència.
 El patrimoni de la fundació s’adscriu a l’establiment públic.
 Aquest patrimoni es manté separat i independent del de la Diputació de
Barcelona.
7. Des d’aquell moment, es va mantenir el patrimoni de la Casa de Caritat separat
de la Diputació de Barcelona. La personalitat jurídica de la Casa de Caritat es va
transformar en diverses ocasions. Així l’any 1983 va esdevenir Fundació Pública,
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administrada per un Patronat composat del President i diputats de la Diputació
de Barcelona, i, posteriorment l’any 1996, organisme autònom que va encarregar
la gestió del seu béns immobles a la Diputació de Barcelona.
8. És en la sessió plenària de la Diputació de Barcelona, del 25 de gener de 1996
on es prenen aquests darrers acords i s’aprovà la modificació dels seus Estatuts,
refonent-los (BOP núm. 40, de 15 de febrer de 1996). A efectes del present
expedient, es destaquen els articles següents:
 L’article primer que acorda constituir l’organisme autònom local amb la
denominació Fundació Pública Casa de Caritat. Per tant, tot i que conserva la
denominació, la Casa de Caritat ja no és una fundació pública. Aquesta nova
personificació s’entén donat que en aquest moment ja està en vigor la Llei
7/1985, 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i la Diputació de
Barcelona opta per una gestió directa del servei que es ve prestant a través
d’organisme autònom, motiu pel qual escau la transformació jurídica de la
Casa de Caritat.
 L’article quart que determina que:
“La finalitat específica de l’Organisme Autònom es concreta en el
desenvolupament i consecució a través dels seus òrgans de Govern, dels
objectius següents:
a) Assumir i conservar els fins fundacionals de l’antiga “Casa Provincial de
Caridad” de Barcelona.
b) Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzarse del patrimoni propi de l’antiga “Casa Provincial de Caridad”.
c) Qualsevol altre que tendeixi a la millora de les finalitats específiques de la
Fundació”
 L’article vuitè del seus estatuts que encarrega la gestió dels béns immobles a
la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial de la Diputació de Barcelona (en
l’actualitat Secció econòmico-administrativa i de gestió immobiliària integrada
en l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària).
 L’article vint-i-novè que estableix que en dissoldre’s la Fundació Pública Casa
de Caritat, la Diputació de Barcelona la succeirà universalment i el seu
patrimoni revertirà a la Diputació.
9.

En un context de crisi econòmica s’aprovà la Llei 27/2013, de 30 de desembre
de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. En el seu
preàmbul es va establir que una de les finalitats que perseguia era racionalitzar
l’estructura organitzativa de l’administració local i va imposar l’obligació de
gestió de la forma més eficient i sostenible dels seus serveis mitjançant les
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oportunes modificacions de la normativa de règim local, en aquest cas concret
a l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
10. Aquesta obligació d’eficiència i sostenibilitat comporta l’examen anual del servei
que presta directament cada ens i la correlativa proposta de manteniment,
canvi o supressió.
11. En l’actualitat el manteniment de l’organisme autònom no compleix aquest
requisit de gestió més eficient i sostenible, atès que no té personal propi i són
els serveis de la Diputació de Barcelona qui gestionen i administren el
patrimoni.
12. Per aquest motiu, mitjançant l’informe de control financer de l’organisme
autònom Fundació Pública Casa de Caritat elaborat pel Servei de control
financer de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el 26 de
setembre de 2018, en l’apartat de conclusions es recomana l’extinció de
l’organisme del següent tenor literal:
“III.5. CONCLUSIONS
En base a les proves realitzades, les incidències detectades que es desprenen
són les comentades anteriorment. D’aquestes, cal destacar la recomanació
procedir a l’extinció de la Fundació, amb la conseqüent integració dels seus
béns, drets i deures a la Diputació de Barcelona atesa la seva manca d’activitat
i de personal per desenvolupar-la, i amb l’objectiu de simplificar el seu sector
públic.”
13. Per Decret del President de la Fundació Pública Casa de Caritat es proposa al
Ple la dissolució de l’organisme autònom. Així mateix consten a l’expedient
administratiu l’informe de control financer de l’organisme autònom Fundació
Pública Casa de Caritat elaborat pel Servei de control financer de la Intervenció
General de la Diputació de Barcelona el 26 de setembre de 2018 que
recomana l’extinció de l’organisme i la integració dels seus béns, drets i deures
a la Diputació de Barcelona atesa la manca d’activitat i personal, amb l’objectiu
de simplificar el sector públic de la Diputació de Barcelona, i en el mateix sentit,
la memòria del President de l’organisme autònom i l’informe jurídic del Cap de
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona, en el
que consta l’anàlisi del compliment de les condicions que es deriven dels títols
de transmissió i d’adquisició dels actius que conformen el patrimoni de la Casa
de Caritat.
14. Així mateix, consta a l’expedient l’informe de la Secretaria General, emès en ús
de les facultats que li venen conferides per la legalitat vigent.
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Fonaments jurídics
I. Capacitat jurídica de les administracions locals de creació d’organismes
autònoms i de prestació de serveis de forma directa
Els ens locals tenen capacitat per de creació d’organismes autònoms per a la
gestió directa de serveis d’acord amb l’article 199 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Aquests serveis es poden gestionar de forma directa o indirecta, d’acord amb els
articles 85, 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i complir els requisits que en la mateixa s’estableixen.
II. Justificació de l’existència de la Casa de Caritat
Tot i que la Diputació de Barcelona des de 1954 ve prestant directament serveis
assistencials, l’organisme autònom, independentment de la forma jurídica que
revestís i dels canvis de denominació, ha hagut de mantenir-se per imposicions
emanades de normativa.
En efecte, d’una banda l’Ordre Ministerial de 4 de març de 1954, tot i autoritzar la
incorporació de la Casa Provincial de Caridad a la Diputació de Barcelona, obligà
a mantenir el patrimoni dels dos ens separat. Per aquest motiu el plenari de la
corporació en compliment d’aquest requisit, el 30 d’abril de 1954 incorporà la
Casa de Caritat com a establiment públic de beneficència a la Diputació de
Barcelona i mantingué els dos patrimonis independents.
D’altra banda la major part dels béns que conformen el patrimoni de la Casa de
Caritat foren adquirits gratuïtament en virtut d’actes jurídics dispositius inter vivos
i mortis causa a favor d’aquest ens, en alguns casos subjectes a condició.
El compliment escrupolós d’aquestes obligacions han comportat el manteniment
de la Casa de Caritat tot i que pràcticament com a ens patrimonial i sense
activitat pròpia, doncs aquesta s’ha gestionat per tal de complir les finalitats
fundacionals per personal de la Diputació de Barcelona, en no gaudir-ne de
propi. Aquesta gestió de la Diputació de Barcelona fins i tot s’encarregà
formalment en l’article vuitè dels seus estatus.
Ara bé, en dret el transcurs del temps pot comportar efectes jurídics, ja sigui per
prescripció temporal o per la necessitat d’adaptació a nova normativa o a
circumstàncies sobrevingudes tal i com a continuació s’exposa.
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III. Gestió racionalitzada i eficient
En un context de crisi econòmica s’aprovà la Llei 27/2013, de 30 de desembre
de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
En el seu preàmbul es va establir que una de les finalitats que perseguia era
racionalitzar l’estructura organitzativa de l’administració local i va imposar
l’obligació de gestió de la forma més eficient i sostenible dels seus serveis
mitjançant les oportunes modificacions de la normativa de règim local, en aquest
cas concret a l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
Aquesta obligació d’eficiència i sostenibilitat comporta l’examen anual del servei
que presta directament cada ens i la correlativa proposta de manteniment, canvi
o supressió.
En l’actualitat el manteniment de l’organisme autònom no compleix aquest
requisit de gestió més eficient i sostenible, atès que no té personal propi i són els
serveis de la Diputació de Barcelona qui gestionen i administren el patrimoni.
Per tant, el marc normatiu actual obliga la Diputació de Barcelona a canviar la
forma en que es presta el servei.
Atès que no es proposa una altra modalitat més eficient i sostenible, escau que
el servei es presti directament per la Diputació de Barcelona a través dels seus
serveis tècnics, tal i com s’ha vingut gestionant des de la creació de les Llars
Mundet l’any 1957 fins al moment actual i per a destinar el patrimoni provinent de
la Casa Provincial de Caritat a les finalitats a les que s’ha vingut destinant fins a
l’actualitat, atès que aquesta és la voluntat de la Diputació de Barcelona però
sense la interposició de cap ens.
IV. Compliment de les condicions modals de les disposicions gratuïtes a favor de la
Casa de Caritat per transcurs del temps
L’article 33.1. del Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens local i l’article 21.4 de la Llei estatal 33/2003, de 3 de
novembre, del patrimoni de les administracions públiques, no bàsic, en sentit
similar, estableixen que si els béns s’haguessin adquirit amb condició o mode
d’afectació permanent a determinats destins, s’entendrà consumada i acomplerta
aquesta condició quan durant 30 anys servissin a tals destins; encara que
després deixessin de fer-ho per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
La Disposició transitòria segona de la llei de patrimoni citada determina que allò
previst a l’article 21.4 té efectes retroactius per a les disposicions gratuïtes
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perfeccionades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei sempre i quan no
s’hagi exercit cap acció revocatòria.
D’altra banda, el Llibre V del Codi Civil de Catalunya, estableix en el seu article
531.18.2 respecte de la donació modal, és a dir, aquella establerta amb càrrega,
que si aquestes consisteixen en la prohibició o la limitació de disposar dels béns
donats, s’aplica l’article 428-6 que estableix que les prohibicions o limitacions
només són eficaces si són temporals i no poden excedir la vida d’una persona
física determinada, o altrament els trenta anys.
Per verificar el compliment durant més de trenta anys de les condicions i que no
existeix cap condició pendent de compliment s’han dividit els actius que
conformen l’inventari de béns de la Casa de Caritat, en els grups d’anàlisi que
consten acreditats a l’Informe jurídic del Cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària de data 9 de novembre de 2018
V. Inexistència de drets de tempteig i retracte
En alguns casos l’adquisició de determinats béns es feu en copropietat amb
altres ens, d’acord amb els títols de transmissió.
Atès que en el present cas, la transmissió dels béns s’efectua en virtut de la
successió universal dels béns, drets i obligacions de la Diputació de Barcelona
per dissolució del seu organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat, no
resulten d’aplicació els possibles drets de tempteig i de retracte, atès que són
drets d’adquisició preferent dels quals gaudeixen els copropietaris i els
arrendataris dels béns immobles, ambdós en cas de transmissions oneroses o
compravenda (ex articles 1522 del Codi Civil Espanyol, 552-4 Codi Civil Català i
article 25 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans).
VI. Procediment
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic, no regula el
procediment de dissolució i liquidació dels organismes públics locals, tot i que sí
que estableix que el sector públic institucional es sotmet en la seva actuació als
principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. L’eficiència és un dels criteris que serveixen de base per a sol·licitar la
dissolució de l’organisme autònom.
Pel que fa al procediment en sí, escau atendre als seus estatuts, els quals
preveuen en l’article 28 que pot extingir-se per acord de la Diputació de
Barcelona que podrà modificar la forma de gestió del servei quan ho cregui
convenient, d’acord amb el procediment legalment establert i a l’article 208 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS).
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A continuació es reprodueix parcialment l’article 208 del ROAS, en la part que
estableix que l’organisme autònom s’extingeix:
a) Per acord del Ple de la corporació, quan es consideri convenient gestionar
el servei per una altra modalitat diferent, entre les previstes legalment
b) [..]
Ara bé, d’acord amb el principi de contrarius actus, l’extinció ha d’observar les
mateixes formalitats que la constitució. Per aquest motiu i d’acord amb l’article
201 del ROAS relatiu a la constitució dels organismes autònoms, per a la seva
extinció cal:
1. Aprovar inicialment l’extinció pel ple de la corporació.
2. Obrir un període d’informació pública per 30 dies mitjançant anunci en el
BOP.
3. Aprovar definitivament l’extinció, que no caldrà acordar en acte separat, si
així s’ha previst en l’acord d’aprovació inicial si no hi ha al·legacions durant
el període d’informació pública.
4. Anunciar l’extinció mitjançant la inserció d’una referència al DOGC.
5. Inscriure l’extinció en la secció complementària del Registre d’ens locals de
Catalunya que depèn del Departament de la Generalitat amb competència
en matèria d’administracions locals.
VII. Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació
Els estatuts de l’organisme autònom preveuen en l’article 28 que pot extingir-se
per acord de la Diputació de Barcelona que podrà modificar la forma de gestió
del servei quan ho cregui convenient, d’acord amb el procediment legalment
establert i l’article 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens socials (en endavant ROAS).
A continuació es reprodueix parcialment l’article 208 del ROAS, en la part que
estableix que l’organisme autònom s’extingeix:
c) Per acord del Ple de la corporació, quan es consideri convenient gestionar
el servei per una altra modalitat diferent, entre les previstes legalment
d) [..]
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la dissolució de l’organisme autònom de la Diputació
de Barcelona Fundació Pública Casa de Caritat amb efectes 31 de desembre de
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2018, moment a partir del qual la Diputació de Barcelona el succeirà universalment
en tots els seus béns, drets i obligacions, d’acord amb la documentació que
s’annexa:
Annex I, documentació relativa als estats comptables
 Llistat de rebuts de lloguer emesos i pendents de pagament
 Estat d’execució del pressupost corrent d’ingressos i despeses
 Informe de tancament de l’inventari
Annex II, documentació relativa als estats patrimonials de béns, drets i obligacions






Inventari d’actius valorat
Relació d’accions judicials en tràmit
Relació de convenis vigents registrats en el registre de l’organisme autònom
Relació de contractes de lloguer vigents
Rectificació de l’inventari de l’organisme autònom indicativa de la situació a 31
de desembre de 2017

Segon. EN CONSEQÜÈNCIA amb l’apartat anterior, la dissolució de l’organisme
autònom Fundació Pública Casa de Caritat implicarà la dissolució automàtica dels
seus òrgans de govern, i la derogació dels seus estatuts amb els mateixos efectes i
data que la dissolució de l’organisme autònom. Aquesta dissolució també implicarà
la gestió de forma directa, de conformitat amb el que disposa l’article 85 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Tercer. CONTINUAR gestionant els béns immobles de la Fundació Pública Casa de
Caritat fins a la seva efectiva liquidació, per tal de no desatendre l’encàrrec efectuat
en l’apartat vuitè del seus estatuts a la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial de
la Diputació de Barcelona (en l’actualitat Secció econòmico-administrativa i de
gestió immobiliària integrada en l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària).
Quart. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de trenta dies,
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i una referència al
Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Cinquè. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el
període d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament, i es
publicarà l’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Sisè. FACULTAR al Diputat Delegat amb competència en matèria patrimonial o a
l’òrgan que el substitueixi, per a l’adopció de quantes resolucions siguin necessàries
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i per a la signatura i formalització de qualsevol altre document que escaigui, fins a la
definitiva extinció de l’organisme, per ordenar la realització de totes les gestions i
actuacions oportunes davant les administracions públiques, organismes, ens
públics, registres públics i autoritats administratives o judicials que corresponguin
per fer efectiva i pública tant la liquidació de l’organisme autònom com la successió
universal de la Diputació de Barcelona en els seus béns, drets i obligacions.
Setè. SOL·LICITAR la cancel·lació de la inscripció de l’organisme autònom al
registre del sector públic, davant els organismes autonòmics i estatals que
corresponguin.
Vuitè. INCORPORAR a l’inventari de béns de la Diputació de Barcelona els béns
provinents de l’organisme dissolt i que consten a l’annex II del punt primer del
present dictamen.
Novè. NOTIFICAR l’extinció de la Fundació Pública Casa de Caritat i la successió
universal en tots els seus béns, drets i obligacions per la Diputació de Barcelona als
registres públics que corresponguin a efectes de realitzar les oportunes inscripcions
d’acord amb la nova realitat jurídica i als titulars del jutjats que coneixen els
procediments en els que és part la Fundació Pública Casa de Caritat a efectes de
successió processal.
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El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=1650
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
Organisme de Gestió Tributària
1.8.- Dictamen de data 9 de novembre de 2018, pel qual es proposa l'aprovació
provisional de la modificació de l’Ordenança General de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic.
“La normativa específica de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) es composa
d’Estatuts, Reglament Orgànic i Funcional i Ordenança General de gestió, inspecció
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, essent necessari que les esmentades
normes, pel seu caràcter, estiguin actualitzades i adaptades a la legislació de
general aplicació.
Segons es justifica en la memòria de la gerent de l’ORGT de data 15 d’octubre de
2018 en el moment present convé modificar l’Ordenança General, per tal que el nou
text s’adapti a les modificacions legals i alhora incorpori determinats aspectes que
permetin portar una gestió més eficaç i eficient dels ingressos de dret públic local.
A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració
moderna, que realitza múltiples funcions, sovint justifiquen diverses adaptacions, les
freqüents modificacions legislatives i reglamentàries fan necessària una contínua
adequació de l’Ordenança General perquè només quan les ordenances estan
actualitzades i adaptades al treball diari, poden complir la doble funció de servir com
a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
En la referida memòria es justifica la necessitat de modificar l'Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos per tal d'adequar-la a les novetats
legislatives introduïdes per les següents disposicions legals: el Reial Decret
1071/2017, de 29 de desembre pel qual es modifica el Reglament General de
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Recaptació i el Reial decret 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a
l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades (Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016).
Considerant que les modificacions proposades estan suficientment justificades i que
la seva incorporació a l’Ordenança general coadjuvarà a la millor regulació de les
funcions de gestió, liquidació, recaptació i d’inspecció que l’ORGT du a terme per
exercir les funcions delegades a la Diputació de Barcelona per les administracions
públiques que actuen en l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i d’acord amb
el que preveu l’article 28 apartats 1 b) i 2 a) dels Estatuts de l’Organisme de Gestió
tributària aquesta Presidència (BOPB de 4 de maig de 2015), a proposta de la Junta
de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària i previ dictamen de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, eleva
al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant
col·laboració interadministrativa, el text de la qual s’acompanya com Annex 1.
Segon.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.
ANNEX 1 a la proposta de Dictamen del ple de la Diputació de Barcelona de 9 de novembre de
2018
"ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ES REALITZA MITJANÇANT COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA
INDEX
Secció I - Disposicions generals
· Article 1. Objecte
· Article 2. Àmbit d'aplicació
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Secció II - Procediment
· Article 3. Aspectes generals
· Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries
· Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària
· Article 6. Registre
· Article 7. Còmput de terminis
· Article 8. Tramitació d'expedients
· Article 8 bis. Presentació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades i
sol·licituds
· Article 9. Obligació de resoldre
· Article 10. Efectes del silenci administratiu
Secció III - Normes sobre gestió
Subsecció I - Gestió de tributs
Capítol I - De venciment periòdic
· Article 11. Impost sobre béns immobles
· Article 12. Impost sobre activitats econòmiques
· Article 13. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
· Article 14. Taxes
· Article 15. Aprovació de padrons
· Article 16. Calendari fiscal
· Article 17. Exposició pública de padrons
· Article 18. Anuncis de cobrament
· Article 19. Liquidacions i autoliquidacions de venciment singular
Capítol II - De venciment no periòdic
· Article 20. Pràctica de liquidacions
· Article 21. Establiment del règim d'autoliquidació en l'Impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Capítol III - Notificacions administratives
· Article 22. Pràctica de les notificacions
· Article 23. Notificació electrònica
· Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de la Província i altres llocs
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals
· Article 25. Sol·licitud i tramitació
Capítol V - Procediment de comprovació i revisió
· Article 26. Verificació de dades
· Article 27. Comprovació limitada
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· Article 28. Recurs de reposició
· Article 29. Recurs contenciós administratiu i reclamació economicoadministrativa
· Article 30. Revisió d'ofici i declaració de lesivitat
· Article 31. Recurs extraordinari de revisió
· Article 32. Revocació d'actes i rectificació d'errors
Capítol VI - Suspensió del procediment
· Article 33. Suspensió per interposició de recursos
· Article 34. Suspensió per ajornament o fraccionament
· Article 35. Suspensió per terceria de domini
· Article 36. Paralització del procediment
· Article 37. Alienació de béns i drets embargats
· Article 38. Garanties
· Article 39. Concurrència de procediments
Capítol VII - Devolució d'ingressos
· Article 40. Iniciació
· Article 41. Col·laboració d'altres Administracions
· Article 42. Tramitació de l'expedient
· Article 43. Devolució d'ingressos indeguts de naturalesa tributària
· Article 44. Devolució d'ingressos indeguts de naturalesa no tributària
· Article 45. Reintegrament d'ingressos deguts
· Article 46. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats
· Article 47. Reintegrament del cost de les garanties
· Article 48. Repercussió de la despesa
Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris
Capítol I - Preus públics
· Article 49. Recaptació dels preus públics
· Article 50. Gestió dels preus de venciment periòdic
Capítol II - Multes per infraccions de transit de competència municipal
· Article 51. Denúncies
· Article 52. Notificacions telemàtiques del procediment sancionador
· Article 53. Notificació del procediment sancionador
· Article 54. Procediment sancionador abreujat
· Article 55. Presentació d'al·legacions i recursos i comunicacions identificant al conductor
responsable de la infracció
· Article 56. Pagament de les multes
· Article 57. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions
Capítol III - Altres crèdits
· Article 58. Altres crèdits no tributaris
· Article 59. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de cooperació
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· Article 60. Ingressos per altres actuacions urbanístiques
· Article 61. Multes diferents de les de circulació
Secció IV - Recaptació
Subsecció I - Organització
· Article 62. Òrgans de recaptació
· Article 63. Sistema de recaptació
· Article 64. Domiciliació bancària
· Article 65. Entitats financeres que presten el servei de caixa
Subsecció II - Gestió recaptatòria
Capítol I - Normes comunes
· Article 66. Àmbit d'aplicació
· Article 67. Obligats al pagament
· Article 68. Responsables solidaris i subsidiaris
· Article 69. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària
· Article 70. Successors en els deutes tributaris
· Article 71. Procediment de recaptació davant els successors
· Article 72. Domicili
· Article 73. Deure de col·laboració amb l'administració tributària
Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària
· Article 74. Períodes de recaptació
· Article 75. Desenvolupament del cobrament en període voluntari
· Article 76. Conclusió del període de pagament voluntari
Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva
· Article 77. Inici del procediment de constrenyiment
· Article 78. Terminis d'ingrés
· Article 79. Provisió de constrenyiment
· Article 80. Alienació per subhasta.
· Article 81. Alienació per concurs, adjudicació directa i adjudicacions de béns i drets a
l'ens creditor
· Article 82. Interessos de demora
· Article 83. Costes del procediment
Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments
· Article 84. Sol·licitud
· Article 85. Interessos per l'ajornament
· Article 86. Efectes de la falta de pagament
· Article 87. Garanties i recursos
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Capítol V - Prescripció i compensació
· Article 88. Prescripció
· Article 89. Compensació
· Article 90. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant
deduccions sobre transferències
· Article 91. Cobrament de deutes d'entitats públiques
Capítol VI - Crèdits incobrables
· Article 92. Situació d'insolvència
· Article 93. Mitjans de justificació d'actuacions
· Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits
incobrables
· Article 95. Execució forçosa
· Article 96. Efectes de la declaració de crèdit incobrable
Secció V - Inspecció
· Article 97. La inspecció tributària
· Article 98. Personal inspector
· Article 99. Classes d'actuacions
· Article 100. Lloc i temps de les actuacions
· Article 101. Iniciació i desenvolupament del procediment d'inspecció
· Article 102. Terminació de les actuacions inspectores
Secció VI - Règim sancionador
Subsecció I - Disposicions generals
· Article 103. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
· Article 104. Concepte i classes d'infraccions i sancions tributàries
Subsecció II - Classificació de les infraccions i sancions tributàries
· Article 105.

Infracció tributària per deixar d'ingressar el deute tributari que hagués de
resultar d'una autoliquidació
· Article 106. Infracció tributària per incomplir l'obligació de presentar de forma completa i
correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar
liquidacions
· Article 107. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions
· Article 108. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o
incentius fiscals
· Article 109. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a
requeriments individualitzats d'informació
· Article 110. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l'Administració tributària local
· Article 111. Altres infraccions tributàries
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· Article 112.
· Article 113.
· Article 114.

Liquidació d'interessos de demora
Procediment sancionador
Procediment sancionador abreujat

Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informatitzats i
telemàtics
Subsecció I - Disposicions generals
· Article 115.
· Article 116.
· Article 117.
· Article 118.
· Article 119.
· Article 120.
· Article 121.
· Article 122.
· Article 123.

Ús de mitjans electrònics
Seu electrònica
Ús dels sistemes d'identificació i signatura per relacionar-se electrònicament
amb l'Organisme de Gestió Tributària
Característiques del registre telemàtic
Recepció d'escrits en el registre telemàtic
Acreditacions de pagament telemàtiques
Transmissions de dades
Expedients i còpies electròniques
Conservació i custòdia dels documents

Subsecció II - Relacions entre l'ORGT, els ajuntaments i altres entitats publiques
· Article 124.
· Article 125.
· Article 126.

Consulta de les dades relatives als ingressos propis
Accessos generals
Consultes en el padró d'habitants

Subsecció III - Relacions entre l'ORGT i altres administracions
· Article 127.
· Article 128.
· Article 129.

Relacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència
Tributària de Catalunya
Relacions amb Trànsit
Relacions amb les Gerències Territorials del Cadastre

Subsecció IV - Relacions entre l'ORGT i els col·laboradors socials
· Article 130.
· Article 131.
· Article 132.

Col·laboració amb els Notaris
Col·laboració amb els Registres de la Propietat
Gestors Administratius i altres col·laboradors socials

Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans
· Article 133.
· Article 134.
· Article 135.

Realització de consultes i tràmits
Realització de pagaments
Sol·licituds de domiciliacions

Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
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Disposició addicional segona.- Autorització a Presidència
Secció I - Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. La present Ordenança general es dicta a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.
Conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que complementen les
ordenances i altres normatives aprovades pels municipis i altres entitats públiques que han
delegat en la Diputació de Barcelona les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic o bé han subscrit el corresponent conveni de
col·laboració per l’exercici de les mateixes, així com les pròpies ordenances aprovades per
la Diputació de Barcelona.
2. Aquesta normativa serà aplicada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (ORGT), com a ens instrumental de la pròpia Diputació de Barcelona.
3. Aquesta Ordenança es dicta amb les finalitats següents:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents
als procediments tributaris de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, portats a terme
per aquest Organisme.
Regular les actuacions que l’ORGT ha de portar a terme per a exercir les funcions
delegades.
Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la
reiteració.
Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de
l’administració gestora.
Informar els ciutadans de les normes i els procediments el coneixement dels quals
pugui facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries.
Informar als ciutadans dels mitjans electrònics que poden utilitzar per realitzar consultes
i tràmits relatius a procediments tramitats per l’ORGT.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos públics quan les entitats
públiques titulars hagin delegat en la Diputació les facultats referides a l’article 1 o bé hagin
subscrit el corresponent conveni de col·laboració.
Els ajuntaments poden reservar-se la facultat de realitzar per si mateixos i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
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de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial
dels serveis municipals, ho facin convenient. En tot cas, l’Ajuntament vindrà obligat a
comunicar amb caràcter previ a l’ORGT la voluntat d’executar qualsevol reserva de les
previstes en aquest apartat.
2. Així mateix, la present Ordenança s’aplicarà a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic de la Diputació de Barcelona i els seus organismes, quan
aquestes actuacions es portin a terme per l’ORGT.
3. Per decret de la Presidència de la Diputació es podran dictar disposicions interpretatives i
aclaridores d’aquesta Ordenança. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus
termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres
beneficis tributaris.
4. Les referències realitzades en aquesta Ordenança a òrgans dels municipis o d’aquest
Organisme s’entendran realitzades als òrgans de la Comunitat Autònoma o d’altres entitats
públiques que tinguin atribuïda la competència per raó de la matèria.
Secció II - Procediment
Article 3. Aspectes generals
1. La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a la
informació administrativa.
2. La Presidència podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions
administratives, llevat dels supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. La
Gerència podrà, així mateix, delegar la signatura de resolucions administratives.
3. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació entre òrgans d’aquesta
administració indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per
l’òrgan delegant.
4. Els acords i resolucions de la Junta de Govern, del Consell Directiu, de la Presidència, i
de la Gerència seran notificats per Secretaria.
Les resolucions en matèria tributària que dicti l’òrgan competent, segons els estatuts de
l’ORGT les notificarà el/la cap d’unitat del departament corresponent.
5. El personal competent per a expedir còpies autenticades de documents que es troben a
les dependències de l’ORGT serà el següent:
a)
b)
c)

El/la Cap d’unitat o Cap d’oficina, quan es tracti de documents existents a la
unitat/oficina respectiva.
El/la Director/a de Serveis de Recursos Humans, quan es tracti de documents relatius a
la gestió de recursos humans de l’ORGT.
El/la Cap de Serveis Generals - Contractació, quan es tracti de documents presentats
al Registre d’entrada.
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d)

e)

f)

g)

El/la Cap de Servei de la Unitat Central de Recaptació, quan es tracti de documents
relatius a procediments administratius de constrenyiment, la tramitació dels qual sigui
competència del departament, de conformitat amb el Reglament Orgànic i Funcional.
El/la Director/a de Serveis d’Assessoria Jurídica quan els documents es trobin en
aquest Departament i hagin de ser tramesos als jutjats o tribunals de justícia, a la
fiscalia, a la sindicatura de comptes, al Síndic de Greuges o qualsevol altre òrgan de
control o fiscalització.
El/la Secretari/a de l’Organisme, o qui legalment el substitueixi o li delegui aquesta
funció, en tots els supòsits, sempre que no afectin la gestió, inspecció o recaptació de
tributs o altres ingressos de dret públic i a les multes de trànsit.
El/la Director/a de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis quan els documents es
trobin en els Serveis Centrals i no pertanyin als grups anteriors.

Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries
1. Els diferents serveis i unitats de l’ORGT informaran els contribuents que ho sol·licitin dels
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. Les sol·licituds
formulades verbalment, es respondran d’igual forma.
2. Els interessats poden adreçar-se a la seu electrònica de l’ORGT, per Internet, per a
accedir a la informació d’interès general i realitzar els tràmits i gestions que s’estableixen a
la Secció VII d’aquesta Ordenança.
3. En l’àmbit de les competències de l’ORGT, segons allò establert a l’article 88.5 de la Llei
general tributària, les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització
del termini establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment
d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la
presentació. A l’escrit de presentació s’ha de manifestar expressament si al moment de
presentar-lo s’està o no tramitant un procediment, recurs o reclamació relacionat amb el
règim, classificació o qualificació tributària del tema plantejat a la consulta. Si es considera
necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els
antecedents o les circumstàncies del cas plantejat.
La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’ORGT
llevat que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació d’un procediment,
recurs o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en la contestació
esmentada s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi
identitat entre els fets i circumstàncies d’aquests últims i els que van ser objecte de consulta.
4. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una qüestió reglamentada a l’Ordenança general
o en circulars de l’ORGT, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix
clarament de la normativa vigent, el servei receptor de la consulta podrà formular la
resposta.
Altrament, es respondrà des dels Serveis Centrals, pels òrgans competents per raó de la
matèria.
En tot cas la resposta haurà de lliurar-se en un termini màxim de tres mesos, amb una
referència a la normativa aplicable a la qüestió plantejada.
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5. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà
identificar-se utilitzant els sistemes descrits en l’article 117 d’aquesta ordenança.
6. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de tal, en
els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària, sens perjudici d'allò previst en
aquesta Ordenança per als col·laboradors socials. En tot cas, es presumirà concedida la
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
7. No s’admetrà cap consulta que es formuli després d’haver acabat els terminis establerts
per a l’exercici del dret, per a la presentació de la declaració o autoliquidació o per al
compliment de l’obligació tributària de què es tracti.
8. Les dades de caràcter personal facilitades pels ciutadans, presencialment, a través de la
seu electrònica de l’ORGT, o per qualsevol altre mitjà, així com altres dades amb
transcendència tributària requerides o obtingudes per l’ORGT, seran tractades de forma
confidencial, de conformitat amb la normativa de protecció de dades i tributària, i podran ser
objecte de tractaments destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals i altres
ingressos de dret públic. El seu tractament es farà de conformitat amb les mesures
tècniques i organitzatives adequades per preservar la seva disponibilitat, integritat i
confidencialitat, garantint la seva revisió i manteniment.
Els afectats podran exercir davant de l’ORGT els drets d'accés, rectificació, supressió,
oposició o limitació del tractament en relació a les seves dades de caràcter personal
tractades per l'ORGT, mitjançant la seu electrònica o per escrit dirigit a l’ORGT.
Art. 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària
1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el
desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats
per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per
a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a
tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què es refereix l’article 95è de
la Llei general tributària.
2. L’ORGT ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la
informació tributària i el seu ús adequat.
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o
antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta documentació.
Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin derivar-se, la infracció
d’aquest particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària molt greu.
3. L’ORGT garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat a la
normativa vigent de protecció de les dades de caràcter personal.
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4. L’accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels documents
que integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar en els termes previstos a la
normativa tributària vigent.
Article 6. Registre
1. L’Organisme disposa d’un registre general i de registres auxiliars en cadascuna de les
unitats i oficines. En aquests registres es fan les anotacions dels assentaments de tots els
documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat
vinculada o dependent d’aquests. També s’anota la sortida de documents oficials dirigits a
altres òrgans o particulars.
En tot cas s’haurà de garantir la integració informàtica en el registre general de les
anotacions efectuades en els registres auxiliars i possibilitar una organització
desconcentrada adaptada a les característiques i l’àmbit de l’Organisme.
2. L’Organisme també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del
dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que s'anunciaran
als potencials usuaris amb l'antelació que resulti possible a la seu electrònica.
La regulació del registre electrònic s’aprovà per la Junta de Govern de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària celebrada el dia 21
d’octubre de 2010 (BOPB de 09.12.2010).
En cap cas tindran la condició de registre electrònic de l’ORGT les bústies de correu
electrònic corporatiu departamentals i les assignades als empleats de l’ORGT.
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Organisme a través de qualsevol
d’aquests mitjans:
a)
b)

c)
d)

Registre general, auxiliar o electrònic de l’ORGT.
Qualsevol registre electrònic de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions,
Cabildos i Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’ article
121 de la Llei 7/1985.
Oficines de Correus.
Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Els escrits o documents que s’enviïn a alguna unitat administrativa de l’ORGT per correu
electrònic no s’han d’enregistrar al no ser aquest mitjà un mitjà vàlid de presentació de
documents.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència
tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la
infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del
corresponent expedient sancionador.
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4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el
tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris i/o
unitats administratives per a la seva tramitació.
Els documents presentats de manera presencial hauran de ser digitalitzats per a la seva
incorporació a l’expedient administratiu electrònic.
Article 7. Còmput de terminis
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores,
s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un dia
hàbil.
Els terminis expressats per hores es compten d'hora en hora i de minut en minut des de
l'hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti i no poden
tenir una durada superior a vint-i-quatre hores; en aquest cas, s’han d’expressar en dies.
Quan els terminis s'assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del
còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període executiu, si
el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es traslladarà
el susdit venciment al primer dia hàbil següent.
Quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals, s’ha de fer constar aquesta
circumstancia a les notificacions corresponents.
2. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què va
tenir lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti, o des del següent a aquell en què
es produeix l’estimació o la desestimació per silenci administratiu.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
4. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà d’aquell
en què va tenir lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del següent a
aquell en què es produeix l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes
de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà
que el termini expira l’últim dia del mes.
5. Sempre que hagi una causa justificada i d’ofici o a petició dels interessats es podrà
concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests.
Article 8. Tramitació d’expedients
1. En la tramitació dels procediments administratius competència de l’ORGT, s'utilitzaran els
mitjans electrònics, sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans i a ésser-hi
atesos.
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2. Els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se
electrònicament i hauran de presentar els documents i sol·licituds a l’ORGT a través del seu
Registre de la Seu Electrònica.
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es
requerirà l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà
que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivarà sense més tràmit
l’expedient.
4. S’ordenarà l’acumulació de procediments que entre si guardin una identitat substancial o
íntima connexió.
5. En la resolució d’expedients de naturalesa homogènia, s’observarà l’ordre rigorós
d’incoació.
6. L’ORGT no podrà establir pactes que impliquin l’acabament convencional del procediment
sense l’autorització expressa de l’ajuntament o entitat pública titular del recurs objecte de
gestió.
7. Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a la
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos
sense que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’Administració, es produirà la
caducitat del procediment, de la qual cosa s’advertirà l’interessat.
Produïda la caducitat, no caldrà que l’Administració resolgui totes les qüestions plantejades
als procediments de gestió.
8. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que han de dur a terme els
interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació de l’acte
corresponent.
9. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent i continuar amb el procediment; d’altra
banda, s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals si té lloc abans
o dins del dia que es notifiqui la resolució en què es tingui per transcorregut el termini.
10. Perquè sigui autoritzada la consulta als expedients i l’obtenció de còpies caldrà que es
formuli petició individualitzada especificant els documents que es desitja consultar i l’obtenir
la seva còpia.
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels
serveis, caldrà que l’Assessoria Jurídica informi, per escrit o verbalment, sobre la
procedència de la consulta i valori que aquests documents contenen o no dades referents a
la intimitat de persones diferents del consultant.
L’obtenció de còpies, l’examen de les quals autoritzarà el cap de la dependència respectiva,
requerirà el pagament previ de la taxa fixada a les Ordenances aprovades per la Diputació
de Barcelona.
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Article 8 bis. Presentació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades
i sol·licituds
A l’empara del previst a l’article 98.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, els models de declaració, autoliquidació i comunicació de dades i sol·licituds
seran aprovats per la Gerència de l’Organisme, mitjançant una resolució que establirà la
forma, el lloc i els terminis de presentació i, si s’escau, de l’ingrés del deute tributari, així
com els supòsits i condicions de presentació per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Els obligats tributaris o les persones que actuïn en nom seu hauran de fer servir aquests
models des del moment que hagin estat aprovats i s’hagin posat a disposició en la seu
electrònica.
Article 9. Obligació de resoldre
1. L’ORGT està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments
tributaris. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents:
-

En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de
comunicació per l’obligat tributari.
Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la
renúncia o el desistiment dels interessats.

2. Quan l’interessat sol·liciti expressament que es declari la caducitat, la pèrdua
sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment, l’ORGT haurà de
resoldre sobre la petició.
3. El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, llevat que la normativa
que els reguli assenyali un altre.
Els serveis i unitats de l’ORGT adoptaran les mesures que calguin per complir els deures de
motivar els actes administratius i resoldre els recursos presentats en el termini fixat en
aquesta Ordenança.
Si en determinades circumstàncies, els caps dels serveis i unitats consideren que no poden
complir l’obligació legal, ho posaran en coneixement de l’òrgan competent, segons els
estatuts de l’ORGT, a fi de cercar les solucions més adients.
Article 10. Efectes del silenci administratiu
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim
fixat per a la seva resolució sense que s’hagi dictat i notificat acord exprés, legitima
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu,
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’administració ha de dictar.
2. Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud en
els supòsits següents:
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a.

b.
c.
d.
e.

Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu o a l’econòmic
administratiu davant els actes dictats en matèria de gestió d’ingressos de dret públic
locals.
Resolució d’altres recursos administratius diferents del fixat a l’apartat a) d’aquest punt
que poguessin interposar-se.
Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els tributs locals.
Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels ingressos de dret públic de què
es tracti, quan no s’aporti garantia suficient.
Altres supòsits previstos legalment.

3. També s’entendrà desestimada la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en el
termini de sis mesos sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va
motivar l’ingrés.
4. S’entendran estimades les sol·licituds formulades pels interessats en els casos previstos
a la normativa d’aplicació.
Secció III - Normes sobre gestió
Subsecció I - Gestió de tributs
Capítol I - De venciment periòdic
Article 11. Impost sobre béns immobles
1. El padró fiscal de l’Impost sobre béns immobles, dels ajuntaments que hagin delegat a la
Diputació de Barcelona les funcions de gestió tributària de l’impost, l’elaborarà l’ORGT a
partir del padró de l’exercici anterior, al qual s’incorporaran les alteracions d’ordre físic,
econòmic i jurídic aprovades pel Cadastre i totes aquelles altres que siguin conseqüència de
fets o actes coneguts per l’ORGT o l’ajuntament, en els termes convinguts amb el Cadastre.
2. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats
tindran efectivitat des del primer dia de l’any següent, i es poden incorporar en el padró
corresponent a aquest període si no n’ha derivat modificació de la base imposable.
3. Així mateix, quan l’ORGT conegui de les variacions dominicals que constin en document
públic, actualitzarà el padró d’IBI que gestiona per delegació i comunicarà les corresponents
variacions a la Gerència Territorial del Cadastre.
4. En la gestió de l’IBI, s’observaran les prescripcions següents:
a) L’ORGT emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu
del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d'un titular, es faran constar els titulars, sense que aquesta circumstància
impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
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domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius
de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, tindrà efectivitat
en l’exercici en què s’acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa;
cas contrari s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament següent i es
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.
b) En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.
c) Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que,
com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros.
5. Els Notaris podran consultar els deutes pendents de l’impost en la data de transmissió
d’un immoble, en ordre a formular l’advertència prevista a l’article 64 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació del Conveni subscrit entre la FEMP i el
Consell General del Notariat al qual es va adherir la Diputació de Barcelona.
6. La base liquidable es fixarà pel Cadastre en els procediments de valoració col·lectiva.
En els procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i
inspecció cadastral, la base liquidable podrà determinar-se pels Ajuntaments, o per l’ORGT
exercint funcions delegades per aquests, segons el previst a l’article 77.3 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
7. Per a determinar les quotes tributàries, s’aplicarà el coeficient d’actualització dels valors
cadastrals quan s’escaigui, així com els beneficis fiscals i els tipus impositius fixats
legalment o mitjançant l’Ordenança fiscal municipal.
No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les variacions de quotes resultants de
la modificació dels elements regulats en aquest apartat.
8. L’ORGT intercanviarà amb la Gerència del Cadastre les dades amb transcendència per a
la gestió de l’IBI, conegudes en base a declaracions presentades en ambdues
administracions, o resultants d’actuacions de gestió i d’inspecció tributàries dutes a terme
per les mateixes.
Article 12. Impost sobre activitats econòmiques
1. En els supòsits en què la Diputació ostenti les competències de gestió tributària i censal
de les quotes municipals d’aquest impost, en virtut de la delegació que l’hagin fet els
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Ajuntaments i l’Estat de les seves competències respectives, l’ORGT portarà a terme totes
les funcions necessàries per a la formació i manteniment de la matrícula de contribuents,
d’acord amb el que disposi la normativa d’aplicació.
2. La matrícula es formarà anyalment i comprendrà les dades que determini la normativa
que resulti aplicable i les instruccions que, en desenvolupament de la mateixa, dicti
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
3. Els subjectes passius no exempts estan obligats a presentar declaracions d’alta, baixa i
variació, d’acord amb allò previst en l’article 90 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i en els articles 5, 6 i 7 del RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten
normes per a la gestió de l’impost i es regula la delegació de competències en matèria de
gestió censal.
En els supòsits en què la Diputació ostenti les competències de gestió censal de les quotes
municipals de l’impost, les declaracions s’hauran de presentar en els models específicament
aprovats a l’efecte i a través de la seu electrònica de l’ORGT.
Els contribuents podran obtenir l’assistència material i tècnica necessàries per al compliment
de les seves obligacions .
4. Les variacions de la quota tributària originades per modificació del coeficient de situació
previst a l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, o del tipus de
recàrrec provincial establert a l’article 134 de la mateixa llei, així com les resultants de la
modificació legal de les tarifes de l’impost, no requeriran notificació individualitzada, ja que
procedeixen de normes d’aplicació general i obligatòria en el seu àmbit territorial.
5. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT les dades amb transcendència per a la gestió de l’IAE,
d’acord amb allò previst en l’article 25 del RD 243/1995.
Article 13. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1. El padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, dels ajuntaments que
hagin delegat a la Diputació de Barcelona les funcions de gestió tributària de l’impost, el
formarà l’ORGT a partir del padró de l’any anterior, en què s’incorporaran les altes i la resta
de modificacions (transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l’exercici
immediatament anterior.
2. Serà subjecte passiu de l’impost la persona física o jurídica que figuri com a titular del
vehicle en el Registre central de trànsit, excepte quan s’acrediti de manera fefaent que el dia
primer de l’exercici el vehicle no era propietat de la persona que figurava com a titular al
Registre de Trànsit.
En aquest supòsit, si el venedor prova el compliment de les obligacions imposades al
transmitent pel Reglament general de vehicles i sol·licita l’anul·lació de la liquidació,
s’estimarà la sol·licitud.
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3. Per a determinar el deute tributari que constarà en el padró, s’aplicarà el coeficient
d’increment aprovat a l’ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent sobre les tarifes de
l’article 95 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes
serà el que determini amb caràcter general la normativa vigent. En el seu defecte s’estarà al
que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents tipus de
vehicles.
5. Als efectes de determinar les tarifes dels turismes a què fa referència l’article 95 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la potència fiscal expressada en cavalls
fiscals serà l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de
vehicles.
6. No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les modificacions originades per
variació del coeficient d’increment o del quadre de tarifes, ja que procedeixen de l’ordenança
fiscal reglamentàriament tramitada i d’una llei estatal d’aplicació general i obligatòria.
7. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que
s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del
vehicle. En els supòsits de presentació i pagament de l’autoliquidació per via telemàtica, des
de la seu electrònica de l’ORGT es comunicarà el número de registre i control de l’operació
a Trànsit. Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un
vehicle quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent
baixa.
L’autoliquidació de l’IVTM que ha de presentar-se en cas de noves altes de vehicles, els
subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, es realitzarà obligatòriament per
mitjans electrònics. Si algun interessat ho requereix es donarà assistència per al tràmit als
punts d’informació de l’ORGT.
8. L’ORGT comunicarà a la Prefectura de Trànsit els rebuts que estan impagats a l’efecte
que no s’autoritzin canvis de titularitat dels vehicles, quan consti en llur historial que està
pendent de pagament l’impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l’any
immediatament anterior a la realització del tràmit.
No obstant, quan es presenti davant la Prefectura de Trànsit el justificant acreditatiu del
pagament del deute, es podrà efectuar el canvi de titularitat.
Article 14. Taxes
1. Els padrons fiscals de les taxes dels ajuntaments que hagin delegat a la Diputació de
Barcelona les funcions de gestió tributària els elaborarà l’ORGT a partir dels padrons de
l’exercici anterior, on s’incorporaran les modificacions derivades de la variació de tarifes
aprovades a l’ordenança fiscal municipal corresponent i també altres incidències que no
constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute tributari i que siguin
conegudes per l’ORGT o per l’ajuntament. Aquestes variacions no necessiten notificació
individualitzada.
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2. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents
públics acreditatius de la proporció.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, les dades
s’incorporaran al padró de l’exercici corrent sempre i quan la liquidació no hagi adquirit
fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’exercici immediatament posterior i es
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius
per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l’ús.
Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que,
com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros
3. En la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, s’estableix el règim
d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament. L’autoliquidació serà de periodicitat
trimestral i tindrà el contingut establert a l'ordenança fiscal corresponent.
Article 15. Aprovació de padrons
1. Els padrons, la gestió dels quals ha estat delegada en favor de la Diputació de Barcelona,
s’elaboraran i actualitzaran pels Serveis de Gestió Tributària corresponents.
2. Els padrons s’aprovaran per l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT, excepte
que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les facultats reservades esmentades a
l’article 2.1 d’aquesta ordenança.
3. Es posarà a disposició dels ajuntaments els padrons, mitjançant l’aplicatiu informàtic de
l'ORGT, a efectes del seu seguiment i comptabilització.
4. Les variacions dels deutes tributaris i els altres elements tributaris originades per
l’aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels
tributs, o resultants de les declaracions de variació reglamentàries que hagi de presentar el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102
de la Llei general tributària.
5. Per raons de cost i eficàcia, en el cas de l’impost sobre béns immobles no es practicaran
liquidacions incorporades en padró quan resultin quotes líquides inferiors a 10 euros.
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Article 16. Calendari fiscal
1. Mitjançant resolució de l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT, s’aprovarà el
calendari general dels períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic dels
ajuntaments i d’altres entitats de dret públic de la província que hagin delegat funcions de
gestió i/o recaptació tributària a favor de la Diputació de Barcelona.
2. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la seu electrònica de l'ORGT.
Al llarg de tot l’any, els interessats podran consultar en la seu electrònica de l’ORGT el text
de l’anunci de calendari fiscal publicat al BOP.
Així mateix, per Internet, des de la pàgina web de l’ORGT i, en el seu cas, dels ajuntaments
titulars, s’informarà dels terminis de pagament de cada tribut.
3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la Província,
s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats.
En el cas que l'Ajuntament titular dels ingressos ho tingui establert mitjançant Ordenança
Fiscal, els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment
periòdic, gaudiran d'un fraccionament del deute en els terminis que figurin en el calendari
fiscal publicat. El nombre màxim de fraccionaments serà de 4 del mateix import, exceptuantte el darrer que podrà tenir una diferència de màxim un euro respecte dels altres.
Article 17. Exposició pública de padrons
1. L’exposició pública dels padrons la realitzarà l’ORGT quan l’Ajuntament hagi delegat en
favor de la Diputació de Barcelona les funcions de gestió del tribut. Quan només s’hagin
delegat les funcions de recaptació la realitzarà l’Ajuntament. Es durà a terme mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província i, per mitjans electrònics, amb la
publicació a la seu electrònica de l’ORGT.
2. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de
deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària.
En l’esmentat termini, els interessats podran consultar les dades del padró a la seu
electrònica de l’ORGT amb identificació digital. Aquesta consulta també es podrà realitzar
de forma presencial en les oficines de l’ORGT.
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 2, l’ORGT
expedirà el corresponent certificat acreditatiu de l’efectivitat temporal del termini d’exposició
pública dels padrons.
4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions integrants d’aqueixos es
podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que les hagi aprovat, previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del
període d’exposició pública dels corresponents padrons.
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Article 18. Anuncis de cobrament
1. L’anunci del calendari fiscal regulat a l’article 16 podrà complir la funció de publicar
l’anunci de cobrament a què es refereix el Reglament general de recaptació i també la
funció de conèixer l'exposició pública dels ingressos pels quals els Ajuntaments hagin
delegat les funcions de gestió en favor de la Diputació de Barcelona.
Perquè es compleixi aquesta finalitat hauran de constar-hi també els extrems següents:

▪
▪

Termini de pagament
Llocs i mitjans de pagament:

-

Seu electrònica de l’ORGT, accedint per internet mitjançant ordinador o dispositiu mòbil
a l’adreça http://orgt.diba.cat
Mitjans admesos: Domiciliació bancària, banca electrònica, targeta de crèdit o dèbit

-

Presencialment a les oficines de les entitats financeres que figuren en el document de
pagament
Mitjans admesos : Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
-

▪

Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT, trucant al telèfon 932 029 802
Mitjans admesos: Domiciliació bancaria, targeta de crèdit o dèbit.
Dies i hores d’ingrés: A la seu electrònica o als caixers automàtics de les entitats
financeres que prestin el servei de caixa, a qualsevol dia i hora. Al Centre d’Atenció
Telefònica de l’ORGT dins de l’horari d’atenció telefònica.
El pagament amb targeta de crèdit o dèbit nomes es podrà utilitzar quan l’import del
deute no superi els sis mil euros.

▪

Advertència que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament
voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.

2. L’anunci de cobrança es podrà complementar amb l'enviament de documents de
cobrament que permetin el pagament del deute, en els casos en que es consideri necessari
o mitjançant comunicació electrònica.
Article 19. Liquidacions i autoliquidacions de venciment singular
1. En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es practicarà una liquidació de
venciment singular en aquests casos:
a) Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin originar
l’obligació de contribuir.
b) Quan l’ORGT o l’ajuntament tingui coneixement per primera vegada de l’existència del
fet imposable, malgrat que s’hagi acreditat amb anterioritat el tribut, i sens perjudici de
les sancions que poguessin correspondre.
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c) Quan s’hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les
aprovades amb caràcter general a la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de la
variació dels tipus impositius recollida a les ordenances fiscals.
2. Quant a l’aprovació i la notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà
d’aplicació el règim general regulat en el següent capítol.
3. Una vegada notificada l’alta en el padró corresponent, es notificaran col·lectivament les
successives liquidacions mitjançant edictes, publicats a la seu electrònica de l’ORGT.
4. S’exigiran per autoliquidació els tributs i preus públics, quan així ho hagin establert les
Ordenances fiscals municipals. La no presentació d’autoliquidacions en els terminis i
condicions legalment establerts comportarà l’exigibilitat de recàrrecs i, en el seu cas, la
imposició de sancions, conforme el que preveu la Llei general tributària.
Capítol II - De venciment no periòdic
Article 20. Pràctica de liquidacions
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació dels
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions de venciment singular quan, no s’hagi
establert l’autoliquidació i l’ORGT o l’ajuntament tinguin coneixement de l’existència del fet
imposable respecte dels tributs següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Impost sobre béns immobles.
Impost sobre activitats econòmiques.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.
Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic.

2. Quan s’hagi establert el sistema d’autoliquidació i aquesta no hagi estat presentada en
termini o les dades declarades siguin incorrectes, caldrà iniciar d’ofici el procediment de
liquidació dels tributs que s’escaigui per a regularitzar aquesta situació.
3. Les liquidacions a què es refereixen els punts anteriors les practicarà l’ORGT quan
l’ajuntament hagi delegat aquestes competències.
Les liquidacions es realitzaran, sempre que sigui possible, a les oficines perifèriques, sota el
control del Servei de Gestió Tributària competent, excepte en el cas de l’Impost sobre
activitats econòmiques, que es practicaran des dels Serveis Centrals.
4. L’aprovació de liquidacions practicades a l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic
locals, realitzada per delegació dels ajuntaments, anirà a càrrec de l’òrgan competent,
segons els estatuts de l’ORGT excepte que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les
facultats reservades esmentades a l’article 2.1 d’aquesta ordenança.
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5. La relació de liquidacions aprovades es posarà a disposició dels ajuntaments, als efectes
del seu seguiment i comptabilització.
6. La proposta de liquidacions derivades d’actuacions inspectores és competència dels
inspectors del servei.
7. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’ORGT siguin
suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. Vistes les al·legacions, es podrà practicar
liquidació provisional.
8. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es practicaran liquidacions quan resultin quotes
liquides inferiors a 10 EUR en el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost
sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.
Article 21. Establiment del règim d’autoliquidació en l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana
1. S’estableix, amb caràcter general, el règim d’autoliquidació pel subjecte passiu en
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan s’hagin delegat
les competències de gestió de l’esmentat impost en la Diputació de Barcelona.
L’autoliquidació es presentarà i l’ingrés de la quota es realitzarà en els següents terminis,
comptats des de la data en què es produeixi la meritació del tribut:
a) Quan es tracti d’actes “inter-vius” el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins
un any a sol·licitud del subjecte passiu.
2. Els subjectes passius, amb caràcter general, estan obligats a presentar l’autoliquidació
per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i realitzar l’ingrés
en els terminis previstos a l’apartat anterior, excepte quan sol·licitin que els notaris, o altres
col·laboradors socials, presentin les autoliquidacions i es realitzi efectivament el pagament
del deute per compte dels obligats tributaris, dins els terminis assenyalats a l’apartat
anterior.
La presentació de la corresponent autoliquidació i el pagament de la quota resultant, els
subjectes relacionats en l’article 14.2 de la Llei 39/2015 es realitzarà obligatòriament per
mitjans electrònics.
3. Resten exceptuats del deure de presentar l’autoliquidació els subjectes passius que
transmetin un bé immoble que, malgrat posseir naturalesa urbana, no tingui fixat valor
cadastral en el moment de la meritació de l’impost, o si en tingués, no concordi amb el de la
finca realment transmesa, a conseqüència d’estar afectat per alteracions no reflectides al
cadastre. En aquests supòsits, els obligats tributaris hauran de presentar la corresponent
declaració de la transmissió, a l’objecte que, en el moment procedent, l’ORGT practiqui la
liquidació provisional a la qual fa referència l’apartat 4.b) d’aquest article.
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4. Quan dins els terminis assenyalats a l’apartat 1 del present article, els subjectes passius
referits a l’apartat 1, o llurs representants, no hagin presentat l’autoliquidació i realitzat
l’ingrés del deute, es derivaran els efectes següents:
a) Es podrà sancionar els subjectes passius, conforme el que preveu l’article 191 de la Llei
general tributària.
b) Si l’ORGT té coneixement cert de la transmissió d’un bé immoble, que ha originat la
meritació de l’impost, per la comunicació de l’adquirent o dels notaris, en els termes
previstos als apartats 6 i 7 de l’article 110 del TRHL, podrà practicar la liquidació
provisional a què es refereixen els articles 128 a 130 de la LGT, dins el termini de sis
mesos, comptats des de la data de la comunicació.
5. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor per un mitjà
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per
l’Administració.
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre
no se n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.
6. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, se’n podrà presentar
autoliquidació a nom de qualsevol per la totalitat de la quota, o tantes autoliquidacions com
subjectes passius hi hagin.
Capítol III - Notificacions administratives
Article 22. Pràctica de les notificacions
1. Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància del seu
enviament o posada en disposició, de la recepció o accés per l'interessat o el seu
representant, de les dates i hores, i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari de la
mateixa.
2. En el document de notificació haurà de constar
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d’impugnació, terminis d’interposició de recursos, lloc on es poden presentar i
òrgan davant del qual se’n poden interposar.
c) Els llocs, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.
3. Les quotes i els altres elements tributaris quan no constitueixin altes en els respectius
registres, sinó que facin referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102.3 de la
Llei general tributària.
4. La notificació col·lectiva a què es refereix l’apartat anterior afecta les liquidacions incloses
en els padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.
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5. L’exposició pública dels padrons regulada a l’article 17 de la present Ordenança
constitueix el mitjà pel qual l’ORGT o, en el seu cas, l'Ajuntament, segons qui hagi aprovat
el padró, realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions.
6. Quan la notificació es practiqui en el domicili de l’interessat, en el supòsit que l’intent de
notificació hagi resultat infructuós per absència de l’interessat, es procedirà a un segon
intent, en dia i hora diferents d’aquells en què va tenir lloc el primer intent, dins dels tres dies
següents al primer intent. Si el primer intent s'ha realitzat abans de les quinze hores, el
segon intent s'haurà de realitzar després de les quinze hores i a l'inrevés, havent deixat un
marge de tres hores entre el primer i el segon intent. De resultar infructuosos els dos intents
de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de l’interessat l’avís perquè passi a
recollir la notificació per les dependències de l'operador postal. Altrament, es podrà dipositar
el document a la bústia del domicili de l’interessat.
Article 23. Notificació electrònica
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan
l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
Els mitjans d’avís que l’interessat comuniqui a l’ORGT serviran per l’avís de la posada a
disposició de notificacions electròniques. La falta de la practica d’aquest avís no impedirà
que la notificació sigui considerada plenament vàlida, tal i com estableix l’art. 41.6 de la Llei
39/2015.
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir
i comunicar en qualsevol moment a l'ORGT, la seva voluntat de rebre les notificacions i
comunicacions de forma electrònica.
Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi sigut
expressament escollida per l’interessat, s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu
dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu
contingut.
3. Amb caràcter general, el sistema per a la pràctica de notificacions electròniques
adreçades a persones físiques i jurídiques és la compareixença de la persona interessada o
del seu representant degudament identificat, a la Seu electrònica de l’ORGT mitjançant el
servei e-NOTUM, que proveeix el Consorci AOC al conjunt de les administracions catalanes
i que garanteix la seva adequació a la normativa vigent. L’accés a les comunicacions i
notificacions electròniques es durà a terme amb els sistemes d’identificació i signatura
establerts a l’article 117 d’aquesta ordenança.
Com a cas específic, l’eina corporativa de tramesa de les notificacions electròniques
adreçades a la Generalitat de Catalunya, els ens locals de Catalunya, i totes les entitats de
dret públic que en depenen o s’hi vinculen és el servei de tramitació electrònica, de l’EACAT
que gestiona la seva tramesa i inserció en els registres d’entrada dels ens destinataris.
4. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendre’s notificada.
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Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de la Província i altres llocs
1. Als efectes de practicar les notificacions col·lectives, s’anunciarà al Butlletí Oficial de la
Província l’exposició pública dels padrons.
2. Respecte a les notificacions administratives d’ingressos de dret públic, llevat de les del
procediment sancionador per multes per infraccions de circulació, en cas de resultar
infructuosos els intents de lliurament a l’article 23, se citarà l’interessat o el seu representant
amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es
publicaran, per una sola vegada per a cadascú dels interessats al Butlletí Oficial de l'Estat.
En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte
passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la
seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la
compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent
al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de l'Estat. Quan transcorregut el termini
indicat no s’hi hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals
des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
3. En els supòsits de publicacions d’actes que continguin elements comuns, es publicaran
de forma conjunta els aspectes coincidents, i s’especificaran només els aspectes individuals
de cada acte.
4. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin notificats per no
haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant, se’l donarà per notificat de les
successives actuacions i diligències d’aquest procediment. Tanmateix, les liquidacions que
es dictin en el procediment i els acords d’alienació dels béns embargats hauran de ser
notificats d’acord amb el que s’estableix en aquest capítol.
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals
Article 25. Sol·licitud i tramitació
1. Amb l’excepció establerta a l’article 2.1 d’aquesta Ordenança, correspondrà a l’òrgan
competent, segons els estatuts de l’ORGT la concessió o denegació de beneficis fiscals
quan aquestes facultats hagin estat delegades per l’ajuntament titular del tribut.
En supòsits de beneficis fiscals a concedir en els quals no resulti dubtosa l’aplicació
automàtica dels criteris de les Ordenances Municipals, o hagi estat formulada la proposta
per l’Ajuntament els caps d’unitat de l’ORGT podran adoptar la resolució pertinent.
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a l’òrgan
competent, segons els estatuts de l’ORGT o a l’Alcalde, acompanyada de la documentació
requerida en la normativa reguladora del benefici sol·licitat.
3. La sol·licitud es formularà del mode i en el termini fixats legalment o en les ordenances
fiscals. Els beneficis fiscals podran aplicar-se en el propi exercici en què es sol·licitin,
sempre que la sol·licitud es formuli abans que la liquidació o el rebut de venciment periòdic
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hagi quedat consentida i ferma i concorrin en la data de meritació els requisits necessaris
per al gaudiment del benefici fiscal.
4. La bonificació establerta a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus rebuts de
venciment periòdic s’aplicarà per l’ORGT sense necessitat de sol·licitud prèvia. Si la
domiciliació no fos atesa, s’exigirà la quota total.
5. Els Serveis de Gestió Tributària de l’ORGT establiran el procediment per a verificar que
es compleix la caducitat dels beneficis fiscals quan hagi arribat el termini de gaudiment.
6. En relació amb l’Impost sobre béns immobles, rebuda a l’ORGT la sol·licitud de benefici
fiscal serà analitzada pel Servei de Gestió d’IBI o pels Serveis Perifèrics, que formularà
proposta de resolució.
Les exempcions i bonificacions en l’Impost sobre activitats econòmiques, quan la seva
concessió o denegació correspongui a l’ORGT, s’examinaran en el Servei de Gestió d’IAE,
qui formularà la proposta de resolució pertinent.
La sol·licitud d’altres beneficis fiscals es tramitarà des dels Serveis Perifèrics o des dels
Serveis Centrals gestors del corresponent tribut.
7. Quan calgui conèixer, o avaluar determinades condicions o situacions, relatives a
l’objecte o l’obligat tributaris respecte les quals l’Ajuntament tingui dades rellevants, amb
caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe a
l’Ajuntament.
8. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució
en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
9. Quan es tracti de beneficis fiscals que s’han d’atorgar d’ofici, s’aplicaran en el moment de
practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la informació acreditativa dels
requisits exigits per al seu gaudiment.
10. No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sol·licitats, quan l'ORGT pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades. Es
presumirà que la consulta o obtenció es autoritzada pels interessats excepte que consti en
el procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment
exprés, s’haurà, en ambdós casos, d'informar a l'interessat prèviament dels seus drets en
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l'ORGT no pot
obtenir els esmentats documents, podrà sol·licitar a l'interessat la seva aportació.
11. No s’admetrà l’analogia per estendre mes enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet
imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.
Capítol V - Procediment de comprovació i revisió
Article 26. Verificació de dades
1. Quan la normativa dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la Diputació
exigeixi la presentació de declaracions o autoliquidacions per part de l’obligat tributari, els
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Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT li podran requerir perquè aclareixi o justifiqui les
dades que hi hagi fet constar, iniciant el procediment de verificació de dades regulat als arts.
131 a 133 de la Llei general tributària.
2. La verificació de dades no impedirà la comprovació posterior de l’objecte d’aquesta.
Article 27. Comprovació limitada
1. Els Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT podran iniciar el procediment de comprovació
limitada regulat als articles 136 a 140 de la Llei general tributària per comprovar els fets,
actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l’obligació
tributària en relació a qualsevol dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la
Diputació.
Entre d’altres supòsits, s’iniciarà aquest procediment quan l’ORGT tingui constància de la
realització del fet imposable i l’obligat tributari no hagi presentat cap declaració o
autoliquidació o quan havent-les presentat calgui comprovar tots o alguns elements de
l’obligació tributària.
2. En aquest procediment únicament es podrà realitzar l’examen de les dades consignades
pels obligats a les seves declaracions, dels justificants presentats o que es requereixin a
l’efecte, de les dades i antecedents en poder de l’Administració tributària, dels registres,
libres o documents exigits per la normativa tributària, llevat la comptabilitat mercantil, tot i
que es podrà demanar el llibre diari simplificat si s’ha fet servir com a registre fiscal, i de les
factures o altres documents que siguin el suport de les anotacions de les operacions als
registres oficials. A més, es podrà requerir a tercers perquè facilitin la informació que han de
subministrar amb caràcter general o perquè ratifiquin la facilitada anteriorment, tret que es
tracti d’informació sobre moviments financers.
No obstant l'establert al paràgraf anterior, quan en el curs del procediment l'obligat tributari
aporti, sense requeriment previ, la documentació comptable a l'objecte d'acreditar la
comptabilització de determinades operacions, l'Organisme podrà examinar aquesta
documentació als sols efectes de constatar la coincidència entre el que figuri a la
documentació comptable i la informació de la que disposi l'Administració tributària. L'examen
d'aquesta documentació no impedirà ni limitarà la ulterior comprovació de les operacions a
la que la mateixa es refereixi en un procediment d'inspecció.
3. Dictada resolució en el procediment de comprovació limitada en la qual s’aprovi una
liquidació provisional o es reculli manifestació expressa de que no és procedent regularitzar
la situació tributària, no serà possible efectuar una nova regularització de l’objecte
comprovat, llevat que en un procediment de comprovació limitada o d’inspecció posterior es
descobreixin nous fets o circumstàncies que resultin d’actuacions diferents de les ja
realitzades.
Article 28. Recurs de reposició
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic gestionats per
l’ORGT, actuant com a ens delegat dels Ajuntaments, només podrà interposar-se recurs de
reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama.
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2. La provisió de constrenyiment i l’acord d’alienació dels béns travats podran ser
impugnades mitjançant el corresponent recurs de reposició davant el Tresorer.
3. Es podran formular al·legacions per defectes de tramitació que procedeixin del personal
recaptador, tals com incompliments, retards i altres anomalies en la prossecució del
procediment, quan no es tracti d’actes d’aplicació i efectivitat dels tributs.
En tots aquests supòsits, el recurs corresponent haurà d’interposar-se en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la notificació de l’acte.
4. Contra els actes administratius d’aprovació de padrons, o de les liquidacions
incorporades, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan competent, segons els
estatuts de l’ORGT en el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la finalització
del període d’exposició pública dels corresponents padrons.
5. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes
comptat des de la data d’interposició.
6. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de
la Llei general tributària, s’entendrà que l’ORGT ha incomplert el termini màxim de resolució
del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva
interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei general tributària, i en paritat
amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
7. Quan es presenti petició d’indemnització per responsabilitat patrimonial per fets
manifestament irrellevants, els efectes dels quals no són avaluables econòmicament o són
d’una quantia insignificant, no s’instruirà l’expedient de responsabilitat patrimonial.
Tanmateix, es comunicarà a l’interessat la desestimació de la reclamació en forma
degudament motivada.
Article 29. Recurs contenciós administratiu i reclamació economicoadministrativa
1. Contra la desestimació del recurs de reposició dels actes de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos locals de dret públic, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant
l’òrgan competent, en els termes establerts a la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa, llevat que sigui procedent, amb caràcter previ, la reclamació econòmica
administrativa.
2. Contra els actes dictats per l'ORGT, per delegació de l'Administració Estatal, es podrà
interposar reclamació econòmica administrativa en el termini d’un mes comptat des del dia
següent al de la notificació o publicació de l’acte o del transcurs del termini per resoldre el
recurs de reposició, llevat que la norma aplicable fixi un altre termini.
3. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
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b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
4. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la
modificació de les ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des de la data de
publicació de la seva aprovació definitiva.
5. El recurs contra la inactivitat de l’Administració es pot interposar en el termini de dos
mesos comptats des de la data en què es compleixi el termini de tres mesos des de la
petició d’execució sense que l’Administració hagi respost.
Article 30. Revisió d’ofici i declaració de lesivitat
1. La Junta de Govern de l’ORGT podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes dictats per l’ORGT
en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l’article 217
de la Llei general tributària.
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte .
b) A instància de l’interessat.
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer
drets l’acte que es pretén anul·lar.
3. En altres casos, diferents dels previstos als apartats anteriors, i que no siguin mera
rectificació d’errades, l’ORGT només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els
declara lesius per a l’interès públic.
La declaració de lesivitat correspon a la Junta de Govern de l’ORGT.
En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.
Article 31. Recurs extraordinari de revisió
1. Podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió davant l’Ajuntament, o l’ORGT, contra
els actes ferms dictats en la gestió i recaptació dels tributs locals, quan apareguin
documents de valor essencial per a la decisió de l’assumpte, que fossin posteriors a l’acte o
resolució recorreguts, o d’impossible aportació al temps en que es dictin i que evidenciïn
l’errada comesa.
2. El recurs es formularà en el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels
documents .
Article 32. Revocació d’actes i rectificació d’errors
1. L’ORGT podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una
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situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.
2. La revocació s’iniciarà sempre d’ofici, sense perjudici que els interessats puguin promoure
el seu inici mitjançant escrit adreçat a l’òrgan que dictà l’acte.
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.
En l’expedient haurà de donar-se audiència als interessats i s’haurà d’incloure informe
d’Assessoria Jurídica sobre la procedència de la revocació.
3. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors
materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va
dictar l'acte objecte de rectificació.
4.Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei
competent formularà proposta d'acord rectificatiu, que haurà de ser aprovada pel mateix
òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.
Capítol VI - Suspensió del procediment
Article 33. Suspensió per interposició de recursos
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat
exigida; però la mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat.
Tanmateix, a sol·licitud de l’interessat es suspendrà l’execució de l’acte impugnat en els
supòsits següents:
a) Quan s’aporti garantia consistent en:
-

dipòsit de diners o valors públics
aval de caràcter solidari d’entitat de crèdit
fiança personal i solidària d’altres contribuents de reconeguda solvència pels
supòsits que s’estableixi en la normativa tributària, per deutes d’import inferior a
1.500 euros.

L’aportació d’aquestes garanties suposarà la suspensió automàtica, si ha estat sol·licitada
en el termini concedit per formular el recurs. Si les garanties aportades són d’altres, l’òrgan
competent, segons els estatuts de l’ORGT, resoldrà sobre la procedència de la suspensió.
b) Quan s’apreciï que, al dictar l’acte, s’ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de
fet.
c) Tractant-se de sancions que hagin estat objecte de recurs de reposició, la seva execució
quedarà automàticament suspesa en període voluntari, sense necessitat d’aportar
garantia, fins que siguin fermes en via administrativa, excepte el previst en l’article 174.5
de la Llei general tributària.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida (IBI, IAE),
no se suspèn en cap cas el procediment de cobrament. Això sense perjudici que, si la
resolució que es dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es
realitzi la devolució d’ingressos corresponent.
3. El recurrent podrà sol·licitar que els efectes de la suspensió es limitin al recurs de
reposició, o que s’estenguin a la via contenciosa administrativa. En tot cas, només procedirà
mantenir la suspensió al llarg del procediment contenciós quan així ho acordi l’òrgan judicial.
4. La garantia haurà de cobrir l’import de l’acte impugnat, els interessos de demora que
generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment de l’execució.
Quan la suspensió es sol·liciti per al període de resolució del recurs de reposició, els
interessos de demora seran els corresponents a sis mesos. Si es sol·licita la suspensió per
al període en què es tramiti el recurs contenciós administratiu, s’hauran de garantir els
interessos de demora corresponents a dos anys.
5. En els supòsits d’estimació parcial d’un recurs, la garantia aportada quedarà afecta al
pagament de la quota resultant de la nova liquidació i dels interessos de demora que
correspongui liquidar.
6 Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període de pagament voluntari
en sentit desestimatori, es notificarà a l’interessat concedint-li termini per pagar en període
voluntari, en els termes següents:
-

Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins
el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer
fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.

7. Quan l’ORGT tingui coneixement de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el
deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el
període de suspensió.
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les
actuacions executives contra el patrimoni del deutor se li requerirà el pagament del deute
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.
El pagament de les quantitats exigibles en període voluntari s’haurà d’efectuar en els
terminis establerts a l’apartat 7 del present article.
8 Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa els
òrgans de recaptació no iniciaran o, si s’escau, continuaran les actuacions del procediment
de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós
administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins
llavors. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del
recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es
mantindrà la paralització del procediment mentre conservi la seva vigència i eficàcia la
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garantia aportada en via administrativa; tot això a resultes de la decisió que adopti l’òrgan
judicial sobre concessió o denegació de la suspensió.
9. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només elements
tributaris clarament individualitzables, la incidència dels quals en la determinació del deute
tributari resulti quantificable.
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.
Article 34. Suspensió per ajornament o fraccionament
1. Quan s’hagués sol·licitat i s’hagi concedit l’ajornament o fraccionament dins del període
voluntari de pagament, no s’expedirà provisió de constrenyiment.
2. Quan la sol·licitud es presenti en període de pagament voluntari, si en finalitzar aquest
termini està pendent de resolució la sol·licitud no s’expedirà provisió de constrenyiment.
Article 35. Suspensió per terceria de domini
Serà causa de suspensió del procediment de constrenyiment sobre els béns o els drets
controvertits la interposició de terceria de domini. Aquesta suspensió serà acordada pel cap
d’unitat que tramiti l’expedient, una vegada s’hagin adoptat les mesures d’assegurament que
corresponguin, segons el que disposa el Reglament general de recaptació, i vistos els
documents originals en què el tercer fonamenti el seu dret.
Article 36. Paralització del procediment
1. Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment quan
l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de les circumstàncies següents:
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
2. Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes a l’apartat anterior,
el cap d’unitat podrà formular proposta justificada de paralització del procediment, que haurà
de ser autoritzada per la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis.
3. Els expedients afectats per la paralització del procediment hauran de resoldre’s en el
termini més breu possible, per la qual cosa vetllaran particularment els caps d’unitat.
Article 37. Alienació de béns i drets embargats
1. No es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment
de constrenyiment fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma, en via
administrativa i judicial.
Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquest deure, es controlarà la situació de no
fermesa del deute en tots els supòsits en què ha estat impugnat.
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En tot cas, abans de procedir a la preparació de l’expedient d’alienació dels béns caldrà
comprovar que no hi ha recurs (administratiu o contenciós) pendent.
2. Es fa excepció del que s’ha previst al punt anterior en els supòsits de força major, béns
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent
sol·liciti de forma expressa la seva alienació.
Article 38. Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent
quantia:
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs
que procedirien en el cas d’execució de la garantia.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en
el moment de sol·licitar la suspensió (principal + recàrrec + interessos de demora
acreditats), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que
procedirien en el cas d’execució de la garantia.
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió seran exclusivament les
següents:
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució.
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provin les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest
cas haurà de ser valorada per la Intervenció.
3. En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a instància de part, la
suspensió del procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i
justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 87 d’aquesta
Ordenança.
Article 39. Concurrència de procediments
1. En els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i
procediments d’execució o concursals universals, judicials i no judicials, el cap d’unitat
sol·licitarà als òrgans judicials informació sobre els procediments que puguin afectar els
drets de la hisenda municipal. Es podrà procedir a l’embargament preventiu de béns amb
anterioritat a la suspensió del procediment.
2. Una vegada obtinguda la informació sol·licitada segons el paràgraf anterior, se’n donarà
compte a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, on es traslladarà la documentació que sigui
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necessària i en concret la certificació dels deutes, per tal que l’Assessoria, valori les
actuacions procedents en ordre a la defensa dels interessos municipals.
3. La competència per autoritzar la subscripció d’acords o convenis que resultin de la
tramitació del procediment anterior correspondrà a l’òrgan competent, segons els estatuts
de l’ORGT.
Capítol VII - Devolució d’ingressos
Article 40. Iniciació
1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà de
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute, excepte quan el
funcionari de l’ORGT pugui comprovar informàticament la realització de l’ingrés i la no
devolució posterior. No obstant, podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits
següents:
a) Quan després d’haver satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per
qualsevol dels motius i els procediments regulats en els articles anteriors.
b) Quan s’hagi produït una duplicitat verificada del pagament.
2. Quan es tracti de pagaments duplicats, la sol·licitud de devolució haurà d’incloure totes
les dades necessàries perquè es pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i
el dret a obtenir la devolució.
Article 41. Col·laboració d’altres Administracions
1. Quan la devolució que es sol·licita faci referència a un tribut que fou gestionat per una
altra Administració, caldrà acreditar que, amb anterioritat, no s’ha procedit a la seva
devolució; a aquest fi, es sol·licitaran els antecedents necessaris.
2. Si la resolució de l’expedient exigís la prèvia resolució de la reclamació interposada
contra una liquidació resultant d’elements tributaris fixats per una altra administració, el
Servei de gestió corresponent efectuarà la remissió de la documentació que consideri
suficient a l’òrgan competent, de la qual cosa es donarà coneixement a l’interessat.
Article 42. Tramitació de l’expedient
1. Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d’un recurs o de
l’anul·lació o revisió d’actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d’aquell dret
correspon al mateix òrgan que ha aprovat l’acte administratiu que l’origina.
2. En els supòsits de pagaments duplicats, a l’efecte que siguin aprovades les
corresponents devolucions es dictarà una resolució conjunta mensual per part de l’òrgan
competent, segons els estatuts de l’ORGT.
3. L’expedient administratiu de devolució d’ingressos indeguts el tramitarà el Servei de
gestió corresponent, o les oficines perifèriques, en els supòsits en què ho tinguin
encomanat.
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4. Totes les devolucions aprovades es marcaran informàticament i integraran l’expedient
mensual .
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per
l’interessat.
5. Per a la determinació de les quanties que s’hauran de retornar o reintegrar a l’interessat,
en compliment del que prescriu la Llei general tributària, es tindrà en compte el previst als
articles següents.
Article 43. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa tributària
1. Quan es dicti un acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de
demora.
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; consegüentment, en supòsits
d’anul·lació parcial de la liquidació els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de
liquidació anul·lada.
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del
dia en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament, d’acord amb
el que preveu l’article 26.5 de la Llei general tributària.
3. Els tipus d’interès serà el vigent al llarg del període de demora. Consegüentment, si
s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de
demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.
4. Quan es tracti de pagaments duplicats o excessius, la devolució dels quals no ha estat
sol·licitada pels interessats, des dels Serveis Centrals es farà la proposta de pagament de la
quantia indegudament ingressada i s’expedirà simultàniament comunicació a l’interessat
perquè assenyali un compte bancari on efectuar la transferència.
Tenint en compte que les dades sobre recaptació disponibles inclouen els cobraments del
mateix dia, en general no s’acreditaran interessos per inexistència de període de demora.
Si la devolució és sol·licitada pels interessats es tramitarà segons el que determina l’article
anterior.
Article 44. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària
Per a la devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària, resultarà d’aplicació el
que està previst en l’article anterior, en virtut del que estableix l’article 10 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 45. Reintegrament d’ingressos deguts
1. Quan s’hagi d’abonar a l’interessat una quantitat per reintegrar el pagament que va fer per
un concepte degut, no s’abonaran interessos de demora. Indicativament, s’assenyalen els
casos següents:
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a. Devolucions parcials de la quota satisfeta pels impostos que tinguin establert el
prorrateig de les quotes anuals.
b. Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan
s’hagi ingressat la quota.
c. Devolucions totals o parcials dels pagaments a compte de l’ICIO realitzats mitjançant
autoliquidació en sol·licitar un llicència d’obres o en modificar la concedida anteriorment,
quan l’obra executada sigui inferior a la prevista inicialment o finalment no se n’hagi dut a
terme.
2. En particular, i als efectes del que s’estableix en els articles 31 i 224.1 de la Llei general
tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar
els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora del
cadastre immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat
amb els corresponents interessos de demora .
3. L’acord de reconeixement del dret a la devolució es dictarà en el termini de sis mesos a
comptar des de la data de la seva sol·licitud.
4. En els supòsits en què s’hagi presentat autoliquidació i s’hagi ingressat un import
excessiu, s’ordenarà d’ofici la devolució corresponent. Sempre que l’expedient es resolgui
dins el termini fixat en el punt anterior, no s’abonaran interessos de demora.
Article 46. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats
1. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec del període executiu, bé perquè
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no era procedent exigir el recàrrec, es
liquidaran interessos de demora sobre la quantia a tornar, que seran a càrrec de l’ORGT.
2. Quan es declari improcedent la liquidació del recàrrec provincial sobre l’IAE i s’hagi de
procedir a la seva devolució, es liquidaran interessos de demora sobre l’import a tornar. La
devolució la realitzarà l’ORGT per compte de la Diputació; consegüentment, el seu import
serà compensat en la primera liquidació d’ingressos que s’hagi de transferir.
Article 47. Reintegrament del cost de les garanties
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties aportades per suspendre un
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial,
s’iniciaran a instància de l’interessat.
Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent,
s’abonarà l’interès legal vigent que s'hagi meritat des de la data acreditada en què s'hagués
incorregut en els costos esmentats fins la data en què s'ordeni el pagament.
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2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, si escau, el reintegrament que
correspongui, seran les següents:
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número
d’identificació fiscal i domicili de l’interessat.
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.
c) Import al qual va ascendir el cost de les garanties el reintegrament de les quals es
sol·licita, aportant com a documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per
entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avaladora de
les comissions efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de l’aval.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent
optar per:
-

Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de
l’entitat financera
Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació.

3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no portés adjunta la documentació
necessària, es requerirà l’interessat perquè ho esmeni en un termini de deu dies.
4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per
l’interessat, se li haurà de concedir audiència.
5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la
hisenda municipal per deutes en període executiu, l’òrgan competent, segons els estatuts de
l’ORGT dictarà el corresponent acte administratiu, a partir de la proposta formulada pel
servei competent segons la matèria objecte del recurs.
Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del titular del dret de
reintegrament, es procedirà a la compensació d’ofici o a l’embargament del dret al
reintegrament reconegut al contribuent.
6. A efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de
la següent forma:
a) En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit en concepte de
comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval,
acreditades fins la data en què es produeixi la devolució de la garantia.
b) En les hipoteques i penyores pels següents conceptes:
1. Despeses derivades de la intervenció de fedatari públic.
2. Despeses registrals.
3. Impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s’escau, de la
cancel·lació.
4. Despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia.
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c) En els dipòsits en diner efectiu constituïts d’acord amb la normativa aplicable, s’abonarà
l’interès legal vigent fins el dia en què es produeixi la devolució.
d) Quan l’ORGT o els tribunals haguessin acceptat garanties diferents de les anteriors,
s’admetrà el reembossament d’aquestes, limitat exclusivament, a les costes acreditades
en què s’hagués incorregut de manera directa per la seva formalització, manteniment i
cancel·lació.
Article 48. Repercussió de la despesa
1. Finalitzat el procediment administratiu de constrenyiment per baixes acordades per l’ens
creditor, les costes del procediment executiu seran a càrrec d’aquell.
2. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte dels ajuntaments o entitats públiques
titulars dels crèdits.
3. Seran per compte de l’ens creditor, així mateix, els imports que s’hagin de satisfer als
contribuents en concepte de costes dels procediments judicials, en els següents casos:
-

Procediments judicials en matèria de multes imposades pels Ajuntaments.
Accions civils en defensa del crèdit, exercitades per l’ORGT prèvia consulta a l’ens
creditor, i terceries judicials.
Recursos d’apel·lació i cassació ordinària i per unificació de doctrina. En aquests casos
es comunicarà a l’ens creditor la substanciació del procediment corresponent.
Recursos de cassació interposats després de la reforma de la Llei de la Jurisdicció
contenciosa-administrativa operada per la Llei 7/2015, de 21 de juliol.

Seran a càrrec de l’ORGT, en tot cas, el pagament dels imports que es satisfacin als
contribuents en concepte de costes dels procediments contenciosos administratius tramitats
en primera instància, llevat dels de multes municipals, i dels recursos de cassació en interès
de la Llei.
4. Les quantitats que hauran de ser abonades per l’ens creditor en concepte de devolució
d’ingressos indeguts, indemnització per costos d’avals, condemnes a costes judicials i
costes dels procediments executius indicats en els apartats anteriors, seran satisfetes
inicialment per l’ORGT i deduïdes de la transferència periòdica de fons a favor d’aquell. El
seu import, degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.
5. Si per circumstàncies excepcionals no resultés procedent la repercussió i fos l’ORGT qui
hagués d’assumir la despesa, s’aplicarà com a minoració d’ingressos en el concepte
pressupostari corresponent.
Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris
Capítol I - Preus públics
Article 49. Recaptació dels preus públics
Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les
dues condicions següents:
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a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible
per a la seva vida privada o social.
b) El servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de
l’ajuntament que exigeix el preu.
Article 50. Gestió dels preus de venciment periòdic
1. L’ORGT gestionarà els preus públics de venciment periòdic a partir de la matrícula
d’obligats al pagament, formada sobre la base de les dades declarades per ells mateixos en
el moment de sol·licitar la prestació de serveis.
2. Els padrons seran elaborats per l’ORGT, quan les funcions de gestió hagin estat
delegades en favor de la Diputació de Barcelona, a partir de la matrícula de l’exercici
anterior, incorporant-hi les modificacions que no constitueixin alteració dels elements
essencials determinants del deute coneguts per l’ORGT i/o pels ens creditors. A aquest
efecte, les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a la corresponent
ordenança reguladora, reglamentàriament tramitada, no requeriran notificació
individualitzada.
3. Les notificacions es practicaran col·lectivament, mitjançant edictes, i es procedirà a
l’exposició pública de la matrícula d’obligats al pagament i a la publicació de l’anunci de
cobrament, en termes similars als regulats pels recursos tributaris.
Capítol II - Multes per infraccions de trànsit de competència municipal
Article 51. Denúncies
1. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes,
traslladarà a l’ORGT mitjançant gravació directa en la seva base de dades les denúncies
amb totes les seves dades identificatives, així com la identitat del conductor, quan sigui
coneguda.
L’ORGT processarà la informació obtinguda de l’ajuntament i la completarà amb les dades
relatives al titular del vehicle, si no ha estat possible identificar al conductor.
2. Un cop adoptat l’acord d’incoació del procediment sancionador per part de l’òrgan
competent de l’ajuntament, l’ORGT practicarà la notificació de la denuncia d’acord amb la
normativa vigent, continguda al Text Refós de la Llei de Seguretat Viària, aprovada pel RD
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions publiques.
Article 52. Notificacions telemàtiques del procediment sancionador
1. Es notificaran telemàticament els actes dictats en el procediment sancionador als
subjectes relacionats a l'article 14.2 de la Llei 39/2015 i a les persones físiques que hagin
elegit aquest mitjà de notificació.
La notificació es practicarà de conformitat amb les previsions contingudes al Text Refós de
la Llei de Seguretat Viària, aprovada pel RD legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, i a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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2. Per facilitar la recepció i sense caràcter preceptiu es remetrà un missatge al telèfon mòbil
i/o a l’adreça del correu electrònic designats a aquests efectes per l’interessat, informatius
de la posada a disposició de la notificació referida i de la seu electrònica a la qual caldrà
accedir per recollir la notificació.
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant els sistemes d’identificació i signatura admesos
per la plataforma e-Notum, gestionada per l’Administració Oberta de Catalunya.
4. El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició del
denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la
notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals.
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del seu representant, han
transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que es comprovi la
impossibilitat tècnica o material de accedir-hi.
Article 53. Notificació del procediment sancionador
1. Les notificacions del procediment sancionador es portaran a terme de conformitat amb
l’establert al Text Refós de la Llei de Seguretat Viària, aprovada pel RD legislatiu 6/2015, de
30 d’octubre, i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
2. Tractant-se de persones físiques, sempre que no s’hagi practicat la notificació telemàtica
prevista a l’article 52 apartat 1 d’aquesta Ordenança, la notificació s’efectuarà de forma
individual i per correu postal mitjançant el personal notificador designat per l’ORGT i es
practicarà en el domicili que consta en el Registre de Trànsit, excepte que als arxius de
l’ORGT consti un altre domicili declarat pel titular, cas que s’utilitzarà aquest.
3. La notificació es practicarà segons el procediment de notificació establert a l’article 22 i 23
de la present Ordenança.
4. Les notificacions postals que no s’hagin pogut practicar, es publicaran en el Butlletí Oficial
de l’Estat.
Article 54. Procediment sancionador abreujat
Si es paga la multa en l’acte de la denúncia, o en el termini de vint dies comptats des del
següent a la recepció de la seva notificació, es tindrà per finalitzat el procediment
sancionador amb les següents conseqüències:
a) Reducció del 50 % de l’import de la sanció de multa.
b) Renúncia a formular al·legacions. Cas que fossin presentades, es tindran per no
presentades.
c) Terminació del procediment, sens necessitat de dictar resolució expressa.
d) No es pot presentar recurs de reposició; el recurs contenciós administratiu es podrà
presentar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què
va tenir lloc el pagament de la multa.
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Article 55. Presentació d’al·legacions i recursos i comunicacions identificant al
conductor responsable de la infracció
1. Quan la Gerència de l’ORGT hagi aprovat els models normalitzats d’al·legacions,
recursos i comunicacions identificant al conductor responsable de la infracció, mitjançant la
corresponent resolució que establirà la forma, el lloc i els terminis de presentació i, si escau,
de l’ingrés de dret públic no tributari, així com els supòsits i condicions de presentació per
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, els interessats o les persones que actuïn en
nom seu hauran de fer servir aquests models des del moment en que hagin estat aprovats i
s’hagin posat a disposició a la seu electrònica.
2. L’interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de vint dies naturals per formular
al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes.
Resoltes les al·legacions, es dictarà resolució sancionadora que podrà ser recorreguda
mitjançant recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l’òrgan que dictà la resolució
i en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació.
3. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la de la
sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà
denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sense que s’hagi resolt.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini
d’un mes, restant expedita la via contenciosa administrativa
4. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini, o el conductor
habitual disposaran d’un termini de vint dies naturals per identificar el conductor responsable
de la infracció.
5. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua de
punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el moment de la
denúncia, si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat al·legacions en el termini de
vint dies naturals següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà l’efecte d’acte
resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. Conseqüentment,
quan concorrin les condicions d’aquest apartat, no caldrà notificar cap resolució
sancionadora i els interessats no poden presentar recurs de reposició.
Article 56 . Pagament de les multes
1. Transcorregut el termini anterior, les multes s’hauran de fer efectives dins el termini de
quinze dies naturals següents a la data de fermesa de la sanció.
2. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa,
la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els
recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei general tributària sobre
l’import nominal de la multa, i els interessos de demora.
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3. Les multes es podran pagar en els caixers automàtics de les entitats financeres que
presten el servei de caixa, per internet en la seu electrònica de l’ORGT, o trucant per telèfon
al Centre d’Atenció Telefònica.
4. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comés una infracció seran responsables
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents:
a) robament o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat del
titular
b) quan el titular sigui una empresa de lloguer sense conductor
c) quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor habitual; en
aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari o el conductor habitual
Article 57 . Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions
1. El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos per a les
infraccions greus i molt greus.
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La
prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el
denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb
projecció externa a la dependència en què s’origini.
2. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre
anys. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de la Administració per
exigir el pagament de les multes es regiran pel que disposa la Llei general tributària.
3. Si no hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l’inici del
procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, a
sol·licitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan que dictà la resolució.
Capítol III - Altres crèdits
Article 58. Altres crèdits no tributaris
1. Quan l’ens públic (o ens urbanístic col·laborador) sigui titular d’altres crèdits de dret públic
diferents dels regulats en els capítols anteriors, per a la cobrança dels quals sigui d’aplicació
el Reglament general de recaptació, serà possible la delegació de funcions recaptatòries en
la Diputació de Barcelona o la signatura d'un conveni de col·laboració interadministrativa, i
el seu exercici concret es regularà en el conveni corresponent.
2. L’acceptació de delegació de funcions recaptatòries serà precedida de l’examen de les
condicions de l’exercici d’aquestes funcions i de les compensacions econòmiques, per a la
qual cosa es requerirà que la seva avaluació sigui favorable.
3. Contra els actes dictats pels ens públics que hagin delegat funcions de recaptació en
favor de la Diputació de Barcelona, es podrà interposar el recurs o reclamació que en cada
cas correspongui.
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Article 59. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de
cooperació
1. Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística estan obligats a sufragar
els costos d’urbanització, raó per la qual l’ajuntament liquidarà quotes d’urbanització, que
podran ser recaptades per l’ORGT en període voluntari i executiu.
L’aprovació d’aquestes liquidacions correspon a l’Ajuntament, davant qui, en el seu cas, es
podran formular els recursos procedents.
2. Els procediments d’execució i de constrenyiment es dirigiran contra els béns dels
propietaris que no haguessin complert les seves obligacions.
3. Si l’associació de propietaris (contribuents) ho sol·licita i l’ajuntament ho considera
convenient, es podran exercir les facultats referides en el punt anterior a favor de
l’associació i contra els propietaris que incompleixin els compromisos contrets amb aquesta.
4. Quan el propietari del terreny, al qual se li exigeix el pagament d’una quota d’urbanització,
manifesti la seva voluntat de satisfer el deute mitjançant l’entrega de la finca a l’entitat
creditora, l’ens titular del deute valorarà l’acceptació de la parcel·la, i en cas d’acceptar-la
quedarà ultimat el procediment recaptatori.
Article 60. Ingressos per altres actuacions urbanístiques
1. Quan l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la junta de
compensació serà directament responsable davant l’ajuntament de la realització de les
obres d’urbanització. La Junta i l’Ajuntament respectivament podran delegar la recaptació
voluntària i executiva de les seves quotes a favor de la Diputació de Barcelona. En aquest
cas, l’import de la recaptació es lliurarà a la Junta.
2. Contra la liquidació de les quotes exigibles per les juntes de compensació, es podrà
interposar recurs administratiu davant l’ajuntament.
3. En el supòsit que el propietari ofereixi el pagament en espècie, s’actuarà d’acord amb el
que preveu el punt 4 de l’article anterior.
4. Si s’haguessin constituït entitats de conservació urbanística, aquestes podran delegar en
la Diputació de Barcelona la recaptació de les seves quotes prèvia l’autorització de
l’ajuntament tutelant, el qual podrà així mateix delegar la facultat que la Llei li atorga per
exigir per la via de constrenyiment les quotes que restin impagades a l’entitat de
conservació.
En aquest últim cas, l’import de la recaptació es lliurarà a l’entitat encarregada de la
conservació.
5. Contra les liquidacions de quotes exigibles per les entitats de conservació urbanística,
podrà interposar-se recurs d’alçada davant l’ajuntament.
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Article 61. Multes diferents de les de circulació
1. Les multes que s’imposin per infracció del que disposa la legislació urbanística o altres
ordenances municipals, diferents de les de circulació, es tramitaran pel procediment
recaptatori general regulat a la secció IV d’aquesta Ordenança.
2. Quan a terminis de prescripció caldrà ajustar-se al que resulti d'aplicació segons la
normativa específica de cada tipus de sanció.
Secció IV - Recaptació
Subsecció I - Organització
Article 62. Òrgans de recaptació
La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els Serveis Centrals i Perifèrics
de l’ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici de
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.
Article 63. Sistema de recaptació
1. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en
període voluntari a través de les entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics, que es
ressenyaran en el document - notificació remès al domicili del subjecte passiu; aquest
document serà apte i suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores, o
mitjançant la seu electrònica de l'ORGT.
2. El pagament mitjançant transferència bancària s’admetrà únicament quan hagi estat
autoritzat per l’òrgan competent de l’ORGT. Haurà de contenir el NIF de l’ordenant i
clarament especificats els conceptes a pagar. La data d’aplicació serà la d’entrada a l’entitat
que presti el servei de caixa. Les despeses que origini l’ús d’aquest mitjà de pagament
seran a càrrec de l’obligat al pagament.
3. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el
corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats
en el calendari de cobrança, sense que sigui oposable a l’inici de la via de constrenyiment la
no recepció del document de pagament.
A aquest efecte, s’entendrà per alta en el corresponent registre la primera incorporació del
propi objecte tributari. En particular no es consideraran altes els canvis de titularitat dels
obligats tributaris.
Article 64. Domiciliació bancària
1. Amb caràcter general, el pagament dels tributs locals de venciment periòdic es farà
mitjançant domiciliació bancària, sense cap cost per als obligats. El càrrec s’efectuarà en la
data que es fixa en el corresponent calendari fiscal .
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2. Periòdicament es fomentarà la domiciliació bancària mitjançant campanyes que en
divulgui els avantatges de la mateixa.
3. Les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent
càrrec bancari, i l’entitat financera, si s’escau, haurà d’expedir i remetre el comprovant de
càrrec al compte.
4. A l’efecte d’informar els contribuents que tinguin domiciliats els seus rebuts, es podran
enviar avisos al telèfon mòbil o al correu electrònic, advertint-los de la data concreta en què
es farà el càrrec en compte. A aquests efectes, serà suficient que l’interessat s’inscrigui en
el sistema d’alertes establert per l’ORGT.
5. La devolució del rebut per part de l’interessat només es podrà fer per motius assenyalats
en la normativa tributària. L’impagament dels rebuts domiciliats per causes imputables a
l’obligat tributari originarà la baixa de la domiciliació. Quan per motius no imputables a
l’obligat al pagament no es realitzi el càrrec en compte dels rebuts domiciliats o es realitzi
fora de termini, no se li exigiran ni recàrrecs, ni interessos de demora, ni sancions.
6. La domiciliació de rebuts podrà tenir caràcter permanent, fins que sigui revocada per
l’interessat, o referir-se exclusivament a un exercici.
Article 65. Entitats financeres que presten el servei de caixa
1. Les entitats financeres adjudicatàries del servei de caixa de l’Organisme realitzaran les
següents funcions en la recaptació:
a) Recepció de pagaments mitjançant caixers automàtics, banca electrònica o qualsevol
altre mitjà a discreció de la mateixa, com a mitjà de pagament dels crèdits municipals,
sempre que s’aporti el document expedit per l’ORGT i el pagament tingui lloc en les
dates reglamentàries.
b) Les entitats financeres situaran en comptes restringits dels quals sigui titular l’ORGT els
fons procedents de la recaptació.
c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de
pagament. Transmissió diària per mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la
recaptació efectuada en les diferents sucursals de l’entitat financera durant aquell dia.
d) Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als contractes signats.
2. Les entitats que prestin el servei de caixa de la recaptació hauran d’ajustar estrictament
les seves actuacions a les directrius contingudes als Plecs de clàusules tècniques que
regeixen la contractació, en els quals necessàriament s’haurà de preveure l’exigència de
responsabilitat per al supòsit d’incompliment d’aquestes normes.
3. Les entitats que actuïn com a servei de caixa no tindran en cap cas el caràcter d’òrgans
de la recaptació local.
4. Les entitats que prestin el servei de caixa de la recaptació tindran la consideració
d'encarregats de tractament a efectes de la normativa de protecció de dades i hauran de
complir amb les mesures de seguretat adequades pels tractaments de dades efectuats.
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Subsecció II - Gestió recaptatòria
Capítol I - Normes comunes
Article 66. Àmbit d’aplicació
1. L’ORGT, per a la realització dels ingressos de dret públic que ha de percebre per
delegació dels ajuntaments o d’altres entitats públiques, així com per col·laboració
interadministrativa, té les prerrogatives establertes en les lleis generals pressupostària i
tributària i en la normativa concordant, així com en les previsions específiques que es
contemplen en la present ordenança.
2. Així, les facultats i les actuacions de l’ORGT abasten la gestió i recaptació de tributs i
d’altres recursos de dret públic, i es poden entendre aplicables a tots ells les referències
reglamentàries a la categoria dels tributs.
Article 67. Obligats al pagament
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts
b) els successors
c) els infractors, per les sancions pecuniàries.
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran
obligats al pagament els subjectes següents:
a) els responsables solidaris
b) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest
es podrà exigir íntegrament a qualsevol d'ells.
Article 68. Responsables solidaris i subsidiaris
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut
el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n
podrà reclamar als responsables solidaris el pagament.
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
b) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
c) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
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3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent,
fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les
següents persones i entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la
garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells
béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació
de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests.
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari
per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca
de pagament.
b) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.
c) En el supòsit d’infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 69. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària
1. La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la
liquidació o la presentació de l’autoliquidació, llevat que la Llei disposi altra cosa.
Correspon als caps d’unitat de recaptació l’inici del procediment de declaració de
responsabilitat i a l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT la competència per
declarar la responsabilitat tributària.
2. Si la declaració de responsabilitat s’efectua amb anterioritat al venciment del període
voluntari de pagament, es podrà requerir al responsable que pagui el deute, un cop
transcorregut l’esmentat període.
3. En altres casos, diferents dels referits a l’apartat 2, en què procedeixi la declaració de
responsabilitat, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, el cap d’unitat
tramitarà el corresponent expedient per a l’exigència de responsabilitat solidària. Es
notificarà al responsable l’inici del període d’audiència, per quinze dies, previ a la derivació
de responsabilitat, a fi que els interessats puguin al·legar i presentar les proves que estimin
pertinents.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. Vistes les al·legacions presentades, si n’hi ha, i si el deute no ha estat satisfet, es
proposarà a l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT que dicti acte administratiu
de derivació de responsabilitat, en el qual se’n determinarà l’abast. Aquest acte serà notificat
al responsable amb l’expressió de:
a) Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost de
fet habilitant i les liquidacions a les que abasta aquest pressupost.
b) Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest acte, òrgan davant el qual
haguessin de presentar-se i termini per interposar-los.
c) Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’import exigit al responsable.
5. Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que
preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només es podrà revisar
l’import de l’obligació del responsable.
6. El responsable haurà de pagar en els terminis previstos a l’article 74.4 de la present
Ordenança. Si no es realitza el pagament en aquest període, el deute s’exigirà en via de
constrenyiment, junt amb els recàrrecs executius.
7. El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques tindrà dret,
prèvia la conformitat del titular actual, a sol·licitar de l’ORGT, l’Ajuntament o entitat pública
certificació detallada dels deutes, sancions i responsabilitat tributàries derivades del seu
exercici. L’Administració tributària haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres
mesos des de la sol·licitud. Els efectes de l’esmentada certificació seran els previstos a la
Llei general tributària.
8. Pel que fa als responsables subsidiaris, un cop declarats fallits el deutor principal i, en el
seu cas, els responsables solidaris l’ORGT dictarà acte de declaració de responsabilitat, que
es notificarà al responsable subsidiari, en els termes i amb els efectes establerts als apartats
anteriors.
Article 70. Successors en els deutes tributaris
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició
de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
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b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui. I les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos
anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut
de respondre d’aquestes obligacions.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat
jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o
entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o
d’una entitat amb personalitat jurídica.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui i demès
percepcions patrimonials rebudes per aquests en els dos anys anteriors a la data de
dissolució que minorin el patrimoni social.
Article 71. Procediment de recaptació davant els successors
1. Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació
continuarà amb els seu hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la
constància de la mort d’aquell i la notificació als successors, com a requeriment del
pagament del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver fet
ús del dret de deliberar, es suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri el
termini concedit per això, durant el qual podrà sol·licitar de l’ORGT la relació dels deutes
tributaris pendents del causant. Mentre l’herència es trobi jacent, el procediment de
recaptació dels deutes tributaris pendents podrà continuar adreçant-se contra els béns i
drets, a l’efecte del qual s’hauran d’entendre les actuacions amb qui ostenti la seva
administració o representació.
2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els
seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat jurídica.
3. Dissolta i liquidada la fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els
destinataris dels seus béns i drets. Les Unitats de l’ORGT podran adreçar-se contra
qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquells simultània o
successivament, per requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents.
Article 72 . Domicili
1. Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal, per
a gestionar un determinat recurs, a efectes recaptatoris, el domicili serà:
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a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual.
Tanmateix, quan les persones físiques desenvolupin principalment activitats
econòmiques es podrà considerar com domicili fiscal el lloc a on estigui efectivament
centralitzada la gestió administrativa i l’adreça de les activitats desenvolupades.
b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix
l’article 35.4 de la LGT, el domicili fiscal serà el seu domicili social, sempre que en ell
estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus
negocis. En altre cas, s’atendrà el lloc en el qual es porti a terme aquesta gestió o
direcció.
c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b).
2. Mitjançant la compareixença a les oficines de l’ORGT, o de les oficines de l’Administració
titular del crèdit, o a través de la seu electrònica d'aquest organisme amb les condicions
establertes a la Secció VII de la present Ordenança, el contribuent que no estigui obligat a
rebre notificacions electròniques pot designar un altre domicili propi o del seu representant,
amb el fi de rebre-hi les notificacions administratives i les comunicacions de l’ORGT. En el
cas de contribuents que reben notificacions electròniques, a través de la seu electrònica
poden designar i modificar els mitjans d’avisos de recepció de notificacions.
3. El canvi de domicili fiscal, en relació a la gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic
que hagin estat delegats a la Diputació de Barcelona, s'haurà de comunicar a l'ORGT en el
termini de tres mesos des de que aquell es produeixi. Aquesta comunicació produirà efectes
des de la seva presentació en aquesta Administració. Així mateix s'hauran de posar de
manifest les incorreccions que poguessin observar en les comunicacions dirigides des de
l’ORGT o des de l’ajuntament.
4. L’ORGT podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat pels obligats tributaris en
relació amb els tributs la gestió dels quals li correspongui. A tals efectes podrà, entre
d’altres, efectuar les actuacions següents:
a) Consultar la base de dades creada per la Generalitat, en particular el domicili i les dades
necessàries per establir comunicacions electròniques.
b) Quan conegui que el domicili declarat pel subjecte passiu davant l’Administració
Tributària Estatal és diferent del que consta a la seva base de dades podrà rectificar
aquest últim i incorporar-lo com un element de gestió associat a cada contribuent, i
constituirà l’adreça on remetre totes les notificacions derivades de la gestió recaptatòria.
c) L’ORGT podrà consultar les dades amb transcendència tributària que constin al padró
d’habitants, per tal de millorar la informació sobre domicilis fiscals dels obligats tributaris.
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament, a l’ens creditor o a l’ORGT.
Article 73. Deure de col·laboració amb l’administració tributària
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l’ORGT
les dades i els antecedents necessaris per a la cobrança de les quantitats que com a
ingressos de dret públic aquell ha de percebre.
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2. En particular, les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes,
valors i altres béns de deutors de l’administració municipal en període executiu, estan
obligats a informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de
les funcions atribuïdes, s’efectuïn.
3. L’ORGT podrà sol·licitar a altres Administracions les dades necessàries per identificar els
obligats al pagament de recursos públics no tributaris, la recaptació dels quals sigui de la
seva competència.
4. L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest article
podrà originar la imposició de sancions, segons el que s’estableix en la secció VI d’aquesta
Ordenança.
5. Els requeriments individualitzats d’informació que realitzi l’ORGT inclouran el nom i
cognoms, NIF de l’obligat tributari que ha de subministrar la informació, període de temps a
que es refereix la informació requerida, i les dades relatives als fets respecte els quals es
requereix dita informació.
El termini per aportar la informació sol·licitada serà de deu dies a comptar del següent al de
la notificació del requeriment. No obstant quan les actuacions d’obtenció d’informació es
realitzin pels òrgans d’inspecció o de recaptació podran iniciar-se immediatament, sense
previ requeriment escrit, en el supòsit que ho justifiqui la naturalesa de les dades a obtenir o
de les actuacions a realitzar i l’òrgan actuant es limiti a examinar documents, elements o
justificants que hagin d’estar a la seva disposició.
6. Els requeriments individualitzats d’informació que s’efectuïn a les entitats i òrgans a que
es refereix l’article 94.3 i 4 de la LGT es realitzaran per l’òrgan competent, segons els
estatuts de l’ORGT o responsable dels Serveis o Unitats Perifèriques.
Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària
Article 74. Períodes de recaptació
1. Els terminis d’ingrés en període de pagament voluntari dels deutes de venciment periòdic
i notificació col·lectiva, tant per als tributs com per als preus públics, seran els determinats
per l’ORGT o l’entitat local en el calendari de cobrança, que serà publicat en el Butlletí
Oficial de la Província i exposat en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT.
2. Del calendari de cobrança s’informarà pels mitjans que en cada municipi es consideri més
idonis; a aquest efecte, el cap d’unitat en col·laboració amb l’ajuntament proposarà la via
millor per obtenir una divulgació general del calendari.
3. En tot cas, el contribuent pot consultar els períodes de cobrança a la seu electrònica de
l’ORGT o bé sol·licitar informació, personalment o telefònicament, a l’ORGT sobre períodes
de cobrament en voluntària, els quals no podran ser inferiors a dos mesos naturals.
4. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de venciment singular
serà el que consti en el document - notificació dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser
inferior al període establert a l’article 62.2 de la Llei general tributària, que és el següent:
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a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia vint del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
5. Si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà al primer
dia hàbil següent.
6. Els deutes per conceptes diferents dels regulats en els punts anteriors hauran de pagarse en els terminis fixats en les normes d’acord amb les quals aquests deutes s’exigeixin. En
el cas de no determinació de terminis, s’aplicarà el que es disposa en aquest article.
7. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en via de constrenyiment, i
es computaran, si és el cas, com a pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de
termini.
Article 75. Desenvolupament del cobrament en període voluntari
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en les entitats que prestin el servei de
caixa, per domiciliació bancària per a deutes de venciment periòdic.
2. Els mitjans i llocs de pagament admissibles són els especificats a l’article 18 d’aquesta
Ordenança.
3. L’obligat al pagament de diversos deutes podrà, en realitzar el pagament en període
voluntari, imputar-lo al que lliurement determini.
4. L’obligat tributari pot obtenir, en tot moment, des de la seu electrònica, el justificant de
pagament dels deutes que hagi fet efectius, mitjançant signatura electrònica.
Els justificants dels pagaments efectuats per Internet tenen plena validesa per acreditar la
cancel·lació del deute.
En tot moment l’obligat tributari que ha efectuat un pagament, pot obtenir el comprovant des
de la seu electrònica de l’ORGT, document que contindrà un codi de verificació electrònica.
5. En les oficines de l’ORGT s’acceptaran pagaments parcials a compte d’una liquidació que
s’exigeix en període voluntari. A aquest efecte, es facilitarà a l’obligat tributari l’abonaré per
tal d’efectuar l’ingrés parcial en les entitats financeres que figurin en el document.
Article 76. Conclusió del període de pagament voluntari
1. Finalitzat el període voluntari de cobrament, un cop verificat que ja s’ha processat tota la
informació sobre cobraments corresponents al període voluntari, s’expediran les relacions
de rebuts i liquidacions que no hagin estat satisfets en període voluntari.
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2. En la mateixa relació es farà constar les incidències de suspensió, ajornament,
fraccionament de pagament o anul·lació.
3. La relació de deutes no satisfets i que no estiguin afectats per alguna de les situacions del
punt 2 servirà de fonament per a l’expedició de la provisió de constrenyiment.
4. En cap cas s’inclouran en les provisions de constrenyiment col·lectives els deutes
liquidats a les administracions públiques.
Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva
Article 77. Inici del procediment de constrenyiment
1. El període executiu s’inicia:
a) Per als tributs de venciment periòdic i per a les liquidacions, prèviament notificades i no
ingressades al seu venciment, al dia següent al venciment del termini d’ingrés en període
voluntari.
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar
l’ingrés, al dia següent de la finalització del termini que estableixi la corresponent
ordenança fiscal de cada tribut per a dit ingrés o, si aquest ja hagués conclòs, el dia
següent a la presentació de l’autoliquidació.
2. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període
voluntari impedirà l’inici del període executiu durant la tramitació de dits expedients.
La interposició d’un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció impedirà l’inici
del període executiu fins que la sanció sigui ferma en via administrativa i hagi finalitzat el
termini per a l’ingrés voluntari del pagament.
3. El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui al deutor la provisió de
constrenyiment.
4. L’inici del període executiu determina la meritació dels recàrrecs del període executiu i
dels interessos de demora, en els termes següents:
a) Es satisfarà el recàrrec executiu del 5 per cent quan es satisfaci la totalitat del deute no
ingressada en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.
b) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per cent quan es satisfaci la
totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la
finalització del termini previst en l’article 78.1 d’aquesta Ordenança per als deutes
constrets.
c) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20 per cent quan no concorrin les
circumstàncies a les que es refereixen els apartats a) i b) anteriors.
5. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora.
Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran
els interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu.
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6. El procediment tindrà caràcter exclusivament administratiu i se substanciarà de la manera
regulada en el Reglament general de recaptació.
7. Els lliuraments a compte en expedients executius minoraran proporcionalment els
elements integrants dels deutes.
8. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es seguirà procediment administratiu de
constrenyiment per valors d’import inferior a 10 euros, en el cas de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.
Article 78. Terminis d’ingrés
1. Un cop iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament
del deute tributari haurà d’efectuar-se en els terminis següents:
a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins el dia vint de cada mes; si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil
fins l’immediat hàbil següent.
2. Si l’obligat tributari no efectués el pagament dins del termini al que es refereix l’apartat
anterior, es procedirà a l’embargament dels seus béns, advertint-se així a la provisió de
constrenyiment.
3. Amb caràcter general, si existissin diversos deutes d’un mateix deutor s’acumularan en un
o més expedients, i en el supòsit de realitzar-se un pagament que no en cobreixi la totalitat
dels deutes incorporats, s’aplicarà als deutes més antics, antiguitat que es determinarà en
funció de la data de venciment del període voluntari.
Article 79. Provisió de constrenyiment
1. La provisió de constrenyiment, dictada pel/per la Tresorer/a de la Diputació o òrgan
competent de l’administració titular del crèdit, despatxa l’execució contra el patrimoni del
deutor.
2. La provisió de constrenyiment podrà ser impugnada davant de l’òrgan que l’ha dictat pels
següents motius:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la
identificació del deutor o del deute contret.
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3. Quan els obligats tributaris siguin Administracions Públiques, no es dictarà provisió de
constrenyiment mentre no es verifiqui la impossibilitat de realitzar el crèdit pel procediment
de compensació i deducció sobre transferències, previst als articles 89 i 90 de l’Ordenança.
Article 80. Alienació per subhasta.
1. L'òrgan competent establert en els Estatuts i el Reglament Orgànic i Funcional de
l'ORGT, acordarà l'alienació mitjançant subhasta dels béns embargats que estimi bastants
per cobrir suficientment el dèbit perseguit i les costes del procediment, el qual serà notificat
a l'obligat al pagament, al seu cònjuge si es tracta de béns en règim de guanys o si es tracta
de l'habitatge habitual, als creditors i a la resta d'interessats en el procediment.
2. La Mesa de subhasta de béns serà integrada per el/la Tresorer/a, que serà el/a
President/a, per el/la Secretari/a de l’ORGT que serà el/la Secretari/a i per tres vocals: el/la
cap de la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis, el/la cap del Servei de la
Unitat Central de Recaptació i el/la Interventor/a delegat/da.
Els membres de la Mesa de subhasta, en cas d’impossibilitat d’assistència a les
convocatòries i actes públics de l’òrgan col·legiat, seran substituïts pels funcionaris que
directament designin i, en cas de no fer-ho, pels funcionaris que reglamentàriament els
substitueixin en els seus càrrecs. En cas d’absència del/de la President/a, exercirà les seves
funciones el/la Cap del Servei de la Unitat Central de Recaptació.
3. L'anunci de la subhasta s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de
l'Estat. La subhasta s'obrirà transcorregudes almenys 24 hores des de la publicació de
l'anunci i només es podran realitzar la presentació d'ofertes de forma electrònica. L'anunci
contindrà la data de la subhasta, l'òrgan de recaptació davant el qual se segueix el
procediment i l'adreça electrònica que correspongui a la subhasta en el Portal de
Subhastes, el qual recollirà les dades essencials de la subhasta i dels béns a subhastar.
Quan s'estableixi trams de licitació hauran d’adequar-se a les escales següents:
a. Per tipus de subhasta fins a 6.000 EUR, 60,00 EUR.
b. Per tipus de subhasta des de 6.000,01 EUR fins a 50.000 EUR, 300,00 EUR.
c. Per tipus de subhasta des de 50.000,01 EUR fins a 150.000 EUR, 600,00 EUR.
d. Per tipus de subhasta iguals o superiors a 150.000,01 EUR, 1.000,00 EUR.
4. Les dades essencials de la subhasta i dels béns a subhastar podran publicar-se també en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en les seus electròniques de l'ORGT i de les
entitats creditores. Altrament es podran publicar en les seus dels ajuntaments on radiquin
els béns, així com en mitjans de comunicació de gran difusió, en publicacions
especialitzades i en qualsevol altre mitjà adequat a aquest efecte, quan l'òrgan de
recaptació competent així ho acordi.
5. Un vegada oberta la subhasta es podran realitzar licitacions electròniques durant un
termini de vint dies naturals des de la seva obertura. Les licitacions s'enviaran
electrònicament a través de sistemes segurs de comunicacions al Portal de Subhastes, on
es publicarà electrònicament la licitació i el postor que veiés superada la seva licitació serà
advertit d'aquesta circumstància pel sistema.
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Seran admissibles licitacions per import superior, igual o inferior a la més alta ja realitzada,
que podran ser, reservades per al supòsit que el licitador que hagi realitzat la licitació més
alta no ingressi finalment el preu de rematada. En el cas que existeixin licitacions pel mateix
import, es preferirà l'anterior en el temps.
La subhasta no es tancarà fins que hagi transcorregut una hora des de la realització de
l'última licitació, encara que això comporti l'ampliació del termini inicialment fixat, amb un
límit màxim d'ampliació de 24 hores.
En qualsevol moment anterior a l'emissió de la certificació de l'acta d'adjudicació de béns, o
si escau, a l'atorgament de l'escriptura pública de venda, es podran alliberar els béns pagant
íntegrament el deute per principal, recàrrec del període executiu, els interessos de demora i
les costes del procediment de constrenyiment.
6. Finalitzada la fase de presentació d'ofertes la Mesa es reunirà en el termini màxim de 15
dies naturals i es procedirà a l'adjudicació dels béns o lots conforme a les regles següents:
a) En cas que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50 per cent del tipus de
subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquesta
postura.
b) Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per cent del tipus de subhasta
del bé, la Mesa, atenent a l'interès públic i sense que existeixi preu mínim d'adjudicació,
decidirà si l'oferta és suficient, acordant l'adjudicació del bé o lot o declarant deserta la
subhasta.
7. Adoptat l'acord d'adjudicació corresponent, s'entendrà finalitzada la subhasta i es
procedirà a estendre acta pel Secretari de la Mesa. L'adjudicació serà notificada a
l'adjudicatari, instant-li perquè efectuï el pagament de la diferència entre el preu total
d'adjudicació i l'import del dipòsit en els 15 dies següents a la data de la notificació, amb
l'advertiment que si no ho completa en aquest termini perdrà l'import del dipòsit que
s'aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. Tot això, sense perjudici de
les responsabilitats en què pugui incórrer l'adjudicatari pels perjudicis que origini a
l'Administració la falta de pagament del preu de rematada i al rescabalament dels quals
quedarà obligat en tot cas. Així mateix i d'existir altres postures amb reserva de dipòsit, la
Mesa podrà acordar l'adjudicació al licitador que hagués realitzat l'oferta més elevada
d'aquells el dipòsit dels quals hagués estat reservat, d'acord amb les regles d'adjudicació
anteriors.
8. Ingressat el preu de la rematada es lliurarà als adjudicataris, excepte en els supòsits en
què hagin optat per l'atorgament d'escriptura pública de venda, certificació de l'acta
d'adjudicació dels béns. La citada certificació constitueix un document públic de venda amb
caràcter general i s'expedirà manament de cancel·lació de les càrregues posteriors.
9. Si, un cop conclosa la subhasta i aplicat el preu d'adjudicació a cobrir el deute, restés un
sobrant que no es pot lliurar al deutor, no havent-hi creditors posteriors, es mantindrà el
sobrant en la tresoreria de l’ORGT durant el termini de quatre anys. Transcorregut aquest
període, es lliurarà a l’ens creditor, qui adoptarà les mesures escaients per poder entregar
d’immediat a les persones que acreditin el seu dret la quantitat dipositada. El manteniment
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del dipòsit en tot cas respectarà el que estableixi la normativa autonòmica sobre
comunicació a la Direcció General de Patrimoni, quan existeixin béns vacants.
Article 81. Alienació per concurs, adjudicació directa i adjudicacions de béns i drets a
l'ens creditor
1. El concurs haurà de ser autoritzat per l'òrgan competent establert en els Estatuts i el
Reglament Orgànic i Funcional de l'ORGT i la seva convocatòria es publicarà en el Butlletí
Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
En aquesta convocatòria s'assenyalaran els béns objecte d'alienació, el termini i les
condicions per concórrer, la forma de pagament i el dipòsit a realitzar. Així mateix,
s'assenyalaran, si les hagués, les condicions especials del concurs, referides tant als
requisits dels concursants com a la retirada i utilització dels béns alienats.
En allò no previst expressament s'estarà a l'establert per a l'alienació per subhasta en el que
resulti aplicable.
L'adjudicació es farà a l'oferta més avantatjosa, tenint en compte no només l'aspecte
econòmic, sinó també el compliment de totes les condicions incloses en la convocatòria.
En cas que el concurs es declari desert podrà procedir-se posteriorment a l'adjudicació
directa.
2. L'òrgan competent establert en els Estatuts i el Reglament Orgànic i Funcional de l'ORGT
dictarà l'acord d'alienació per adjudicació directa i podrà designar al Cap del Servei de la
Unitat Central de Recaptació perquè, d'una banda, realitzi la convocatòria en el termini d'un
mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de l'acord d'alienació per adjudicació
directa i, d'altra banda, perquè realitzi les gestions conduents a aquesta adjudicació directa
dels béns en les millors condicions econòmiques, fent ús dels mitjans que consideri més
àgils i efectius.
La convocatòria s'anunciarà a la seu electrònica de l'Administració Pública que
correspongui. En la convocatòria s'establirà la data límit per a l'admissió d'ofertes. La
presentació d'ofertes es farà per via telemàtica. El preu mínim d'adjudicació serà:
a) Quan els béns hagin estat objecte de concurs, el tipus del concurs.
b) En els altres supòsits, els béns es valoraran amb referència a preus de mercat.
Si les ofertes no aconsegueixen els valors assenyalats, els béns podran adjudicar-se sense
preu mínim. L'adjudicació es formalitzarà:
a) Mitjançant acta de la Mesa formada d'acord amb l'establert en l'article 80.2 d'aquesta
ordenança, en el cas que l'alineació mitjançant adjudicació directa s'hagi acordat després
de realitzat el concurs i pels béns que no s'hagin adjudicat.
b) Per resolució de el/la Tresorer/a en els altres casos.
Els béns seran lliurats a l'adjudicatari una vegada hagi estat fet efectiu l'import procedent.
En allò no previst expressament, s'estarà a l'establert per a l'alienació per subhasta en el
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que resulti aplicable. En particular, s'advertirà a l'adjudicatari que si no satisfà el preu de
rematada en el termini establert a aquest efecte, pot incórrer en responsabilitat pels
perjudicis que ocasioni la falta de pagament.
Transcorregut el tràmit d'adjudicació directa, s'adjudicarà el bé o dret a qualsevol interessat
que satisfaci l'import del tipus del concurs realitzat abans que s'acordi l'adjudicació dels béns
o drets a la Hisenda pública.
3. Quan en els procediments d'alienació anteriors no s'haguessin adjudicat algun dels béns
embargats, el/la Tresorer/a de l'ORGT podrà proposar de forma motivada a l'ens creditor,
que ha encarregat a l'ORGT la gestió de cobrament en via executiva dels deutes, la seva
adjudicació en pagament dels deutes no coberts.
En cas de rebre certificació de el/la Secretari/a de l'ens creditor on consti que l'òrgan
competent, ha manifestat que existeixin circumstàncies que permetin preveure que aquests
béns tindran utilitat, l'òrgan competent establert en els Estatuts i el Reglament Orgànic i
Funcional de l'ORGT, dictarà acord d'adjudicació. En les resolucions en què s'acordi
l'adjudicació a l'ens creditor es farà constar, a més, que els titulars de càrregues reals
veuran disminuït l'import dels seus crèdits amb els dèbits, si per a l'efectivitat d'aquests l'ens
creditor té dret d'hipoteca legal tàcita.
En cas de rebre certificació de el/la Secretari/a de l'ens creditor on consti que l'òrgan
competent, ha manifestat que existeixen circumstàncies que permeten preveure que
aquests béns no tindran utilitat, es continuarà el procediment de constrenyiment amb les
actuacions escaients, d'acord amb la normativa tributària.
Transcorreguts sis mesos, comptats des de la recepció de l'ens creditor de la proposta
d'adjudicació per part del Tresorer de l'ORGT sense que s’hagi manifestat si els béns són o
no de la seva utilitat, es procedirà al descàrrec comptable dels deutes objecte del
procediment, llevat que l’ens creditor justifiqui formalment la causa que impossibiliti l’adopció
de l’acord en un sentit o altre en l’esmentat termini. En aquest cas es podrà prorrogar el
termini per adoptar l'acord envers la proposta d'adjudicació de el/la Tresorer/a.
Article 82. Interessos de demora
1. Les quantitats degudes acreditaran interessos de demora des del dia següent al
venciment del deute en període voluntari fins a la data del seu ingrés.
2. La base sobre la qual s’aplicarà el tipus d’interès no inclourà el recàrrec de
constrenyiment.
3. El tipus d’interès serà l’interès de demora per a deutes tributaris i no tributaris, d’acord
amb el que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. Els interessos es determinaran tenint en compte els tipus d’interès vigents al llarg del
període. Amb caràcter general es cobraran juntament amb el principal.
5. Quan el deute es satisfaci abans que hagin transcorregut els terminis fixats a l’article 78,
no s’exigiran interessos de demora.
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6. Entre altres supòsits, no s’exigiran interessos de demora a partir del moment en què
s’incompleixin els terminis màxims per notificar la resolució de les sol·licituds de
compensació, l’acte de liquidació o la resolució dels recursos administratius, sempre que, en
aquest últim cas, s’hagi acordat la suspensió de l’acte recorregut.
En particular, a aquest efecte, pel que fa als recursos administratius, el termini màxim per a
resoldre’ls s’estableix en un any.
Article 83. Costes del procediment
1. Tindran la consideració de costes del procediment aquelles despeses que s’originin
durant el procés d’execució forçosa. Aquestes costes seran a càrrec del deutor a qui li seran
exigides.
2. Com a costes del procediment estaran compreses, entre d’altres, les següents:
a) Les despeses originades per les notificacions que necessàriament hagin de realitzar-se
en el procediment administratiu de constrenyiment.
b) Els honoraris d’empreses i professionals, aliens a l’Administració, que intervinguin en la
valoració dels béns travats.
c) Els honoraris dels registradors i altres despeses que hagin d’abonar-se per les
actuacions en els registres públics.
d) Les despeses motivades pel dipòsit i administració de béns embargats.
e) Les demés despeses que exigeixi la pròpia execució.
Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments
Article 84. Sol·licitud
1. La sol·licitud d’ajornament i fraccionament es presentarà al registre de l’ORGT.
Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament es dirigiran a l'òrgan competent per la seva
tramitació dins dels terminis següents:
a) Deutes que es troben en període voluntari d'ingrés o de presentació de les corresponents
autoliquidacions: dins del termini fixat per l'ingrés en l'article 62.1, 2 i 3 de la Llei general
tributària.
b) Deutes que es troben en període executiu: en qualsevol moment anterior a la notificació
de l'acord d'alienació dels béns.
2. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, diferents dels previstos en aquesta
Ordenança, la resolució correspondrà a l’òrgan competent de l’Administració delegant.
3. Correspondrà al/a la cap d’Unitat l’apreciació de la situació econòmic - financera de
l’obligat al pagament, en relació a la possibilitat de satisfer els dèbits. Quan la valoració de la
solvència presenti gran complexitat econòmica o jurídica, el/la cap d’Unitat remetrà la
sol·licitud a la Intervenció o l’Assessoria Jurídica de l’ORGT.
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4. Serà necessari detallar la garantia que s’ofereix quan sigui preceptiva, o, si escau, la
impossibilitat de constituir fiançament, i també fonamentar les dificultats de tresoreria. Els
criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:
a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 EUR es podran ajornar per un període
màxim de 18 mesos.
b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 EUR i 5.000 EUR pot
ser ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.
c) Si l’import principal excedeix de 5.000 EUR, els terminis concedits poden estendre’s fins
a 36 mesos.
5. Amb caràcter general, la concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament
requerirà que el sol·licitant domiciliï el pagament del deute, o de les successives fraccions. A
tal efecte, en la sol·licitud haurà de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el
número de compte i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el
càrrec en compte. Excepcionalment, es podrà concedir l’ajornament o fraccionament sense
domiciliació.
6. El procediment en el cas de concessió del fraccionament i/o ajornament serà:
a) Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el fraccionament i/o ajornament
es concedirà per l’import del principal més els interessos de demora sobre el deute
aplaçat.
b) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no s’ha notificat la provisió
de constrenyiment, i, per tant, el recàrrec executiu és del 5%, es concedirà el
fraccionament/ajornament per l’import principal més el 5% del recàrrec executiu més els
interessos de demora derivats del mateix.
c) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan s’ha notificat la provisió de
constrenyiment, però encara no han transcorregut els terminis de pagament establerts a
l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per l’import principal
més el 10% del recàrrec de constrenyiment reduït més els interessos de demora derivats
del mateix.
d) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han transcorregut els terminis de
pagament establerts a l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament
per l’import principal més el 20% del recàrrec de constrenyiment ordinari més els
interessos de demora derivats del mateix.
7. Les sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments en cas de concurs de creditors, es regiran
per les regles següents:
a) Deutes per crèdits concursals.a.1.- Les sol·licituds presentades amb anterioritat a la declaració del concurs, pendents
de resolució a la data de declaració del concurs, s'arxivaran per pèrdua sobrevinguda de
l'objecte del procediment d'acord amb l'establert en la normativa tributària.
a.2.- Les sol·licituds presentades un cop declarat el concurs, no s'admetran a tràmit per
carència manifesta de fonament, restant els deutes sotmesos al procés judicial. Aquest
tipus de deutes podran ser objecte d'un acord singular en la fase de conveni dins del
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procediment judicial, d'acord amb la normativa concursal i tributària, i en especial quan
es tracti de deutes amb privilegi.
b) Deutes contra la massa meritats després de la data de la interlocutòria de declaració del
concurs i abans de la data d'eficàcia d'un conveni.- Aquests deutes són inajornables de
conformitat amb la normativa tributària i les sol·licituds que es presentin seran objecte
d’inadmissió.
c) Deutes meritats després de la data d'eficàcia d'un conveni i durant la seva vigència.- En
quant deutes que es meriten després del cessament d'efectes del concurs, són deutes
ajornables i fraccionables com qualsevol altre deute tributari, sempre que es compleixin
els requisits establerts en la normativa tributària.
Les sol·licituds en el cas de deutes que es puguin fraccionar d'acord amb les regles
anteriors, requeriran detallar la garantia que s’ofereix, o, si escau, la impossibilitat de
constituir fiançament, i fonamentar les dificultats de tresoreria, podent fraccionar-se fins un
període màxim de 60 mesos.
8.- Per raons de cost i eficàcia, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els
deutes d’import per principal inferior a 60 euros.
Article 85. Interessos per l’ajornament
1. Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni, exclòs, si escau, el recàrrec de
constrenyiment, acreditaran interessos de demora pel temps que duri l’ajornament al tipus
fixat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2. En l’aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles:
a) El temps d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final
del termini concedit.
b) En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats per cada fracció des
del venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s’hauran de
satisfer juntament amb aquesta fracció. Cas que el fraccionament o ajornament sigui
superior a l’any i, per tant, es desconegui el tipus d’interès aplicable, es calcularà aquest
en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà si s’hagués modificat el tipus
d’interès aplicable. Si s’ha ordenat la domiciliació a què es refereix l’article anterior a
l’apartat 5, el càrrec per l’import del deute o de cada fracció s’efectuarà per l’import
exacte, resultant d’aplicar el tipus d’interès vigent en l’exercici de venciment de la fracció.
3. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es realitza el pagament,
s’anul·larà la liquidació d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment del
pagament i es prendrà com a base de càlcul el principal.
4. Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s’exigirà interessos de demora en
els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a
deutes de venciment periòdic, el pagament dels quals es produeixi dins l’exercici de la
meritació
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Article 86. Efectes de la falta de pagament
1. En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les quantitats ajornades
determinarà:
a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment en que es va concedir
l’ajornament, la seva immediata exigibilitat en període executiu.
S’exigirà el principal del deute, els interessos de demora meritats a partir del dia següent al
del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment del termini
concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes. El recàrrec
s’aplicarà sobre el principal del deute. Cas de no efectuar-se el pagament en els terminis
fixats en l’article 78 d’aquesta Ordenança, es procedirà a executar la garantia. En cas
d’inexistència o insuficiència de fiança, es continuarà el procediment de constrenyiment per
a la realització del deute.
b) Si el deute es trobava en període executiu, es procedirà a executar la garantia i, en cas
d’inexistència o insuficiència, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.
2. En els fraccionaments la falta de pagament d’un termini determinarà:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, l’exigibilitat en via de constrenyiment de les
quantitats vençudes, extrem que serà notificat al subjecte passiu, a qui es concedirà els
terminis de pagament dels deutes en període executiu, previstos a l’article 78 d’aquesta
ordenança.
Si s’incomplís l’obligació de pagar en aquest termini, es consideraran vençuts els restants
terminis, que s’exigiran també en via de constrenyiment.
b) Si el deute es trobava en període executiu, continuarà el procediment de constrenyiment
per a execució del deute impagat.
3. En els fraccionaments de pagament en què s’hagin constituït garanties parcials i
independents per cadascun dels terminis, es procedirà així:
a) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l’incompliment del
pagament d’una fracció determinarà l’exigència per la via de constrenyiment només
d’aquesta fracció i dels seus interessos de demora, amb el corresponent recàrrec del
període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes, i es procedirà a executar la
respectiva garantia.
b) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període executiu, s’executarà la garantia
corresponent a la fracció impagada més els interessos de demora produïts.
En tots dos casos, la resta del fraccionament subsistirà en els termes en què es van
concedir.
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Article 87. Garanties i recursos
1. Sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de l’Ajuntament o entitat
pública titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de
l’expedient sigui inferior a 30.000 euros.
2. S’acceptaran les garanties següents:
a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import del deute en període voluntari, dels
interessos de demora que generi l’aplaçament i un 25 per cent de la suma d’ambdues
partides. Quan el deute estigui en període executiu, la garantia haurà de cobrir l’import
aplaçat incloent el recàrrec del període executiu corresponent, els interessos de demora
que generi l’aplaçament, més un 5 per cent de la suma d’ambdues partides.
El termini d’aquest aval haurà d’excedir en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits i
estarà degudament intervingut.
b) Qualssevol altres que es considerin suficients.
3. En supòsits de veritable necessitat, diferents dels contemplats a l’apartat 1, es podrà
dispensar d’aportar garantia si l’òrgan competent de l’ens públic titular del deute ho ha
aprovat.
4. Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de
valor suficient, a judici del cap d’unitat competent, es considerarà garantit el deute i no serà
necessari aportar una nova garantia.
5. L’obligat al pagament podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per constituir la
garantia, mitjançant l’anotació preventiva d’embargament de béns que li pertanyin.
6. L’acord de concessió especificarà, si s’escau, la garantia que el sol·licitant haurà
d’aportar.
7. La garantia s’haurà d’aportar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent
al de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la
garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus
interessos i els recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el
període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es
continuarà el procediment de constrenyiment.
8. La resolució de les peticions sobre ajornaments o fraccionaments serà notificada, pel cap
de la unitat, als interessats.
Contra la resolució de les peticions d’ajornament o fraccionament de pagament, podrà
interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT,
en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
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Capítol V - Prescripció i compensació
Article 88. Prescripció
1. Prescriuran als quatre anys:
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació.
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) L’acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
La prescripció establerta no afectarà al dret de l'Administració per realitzar comprovacions i
investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la Llei general tributària, llevat de
l'establert a l'apartat segon de l'article 66 del mateix text normatiu.
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la
normativa particular que en reguli la gestió.
3. El termini de prescripció s’interromprà, entre d’altres motius, per:
a) Qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari conduent a l’extinció del deute o a la
interposició de reclamació o recurs.
b) Qualsevol actuació dels òrgans de recaptació, realitzada amb coneixement formal de
l’obligat tributari, encaminada a la realització o assegurament del deute, encara que
l’acció es dirigeixi inicialment a una obligació tributària diferent com a conseqüència de la
declaració incorrecta de l’obligat tributari. Aquestes actuacions hauran de documentar-se
en la forma exigida reglamentàriament; cal tenir en compte que les notificacions
practicades en la forma regulada en aquesta Ordenança interrompen la prescripció.
c) La recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la qual s’ordeni la paralització
del procediment administratiu en curs.
4. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la
data de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
5. La prescripció guanyada extingeix el deute.
Article 89. Compensació
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament o d’altra Administració creditora,
que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les
obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el
deutor.
Tanmateix, es compensarà d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari:
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a) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció, quan s’hagi produït l’ingrés o la devolució de la
quantitat diferencial que procedeixi.
b) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de la pràctica d’una nova liquidació per
haver estat anul·lada altra anterior. En aquest cas, a la notificació de la nova liquidació
es procedirà a la compensació de la quantitat que procedeixi i es notificarà a l’obligat al
pagament l’import diferencial.
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’òrgan competent, segons els estatuts de
l’ORGT pot ordenar la compensació, que es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor.
Article 90. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant
deduccions sobre transferències
1. Els deutes a favor dels Ens locals, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeixi
per l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini
d’ingrés en període voluntari.
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes,
Entitats Locals i demés Entitats de dret públic tinguin amb els Ens Locals podran extingir-se
amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats
Autònomes o dels Ens Locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats
deutores.
3. El procediment a seguir per a aplicar la compensació serà el següent:
a) Comprovada per la unitat de recaptació l’existència d’un deute amb l’ens titular del deute
de les entitats esmentades en el punt 1, ho posarà en coneixement del/de la tresorer/a
municipal.
b) Si el/la tresorer/a coneix de l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores, donarà
trasllat de les seves actuacions a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, a fi que pugui ser
redactada la proposta de compensació.
c) Adoptat l’acord que autoritzi la compensació, l’Entitat titular del crèdit el comunicarà a
l’entitat deutora, i es procedirà a la formalització d’aquella quan hagin transcorregut
quinze dies sense reclamació del deutor.
Article 91. Cobrament de deutes d’entitats públiques
1. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les
entitats públiques ressenyades a l’article anterior, en no tenir aquestes cap crèdit contra
l’ajuntament o entitat pública, el/la tresorer/a de l’ens públic traslladarà a l’Assessoria
Jurídica de l’ORGT el conjunt de les seves actuacions.
2. L’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor i el
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, elaborarà la proposta d’actuació.
3. Acreditada la impossibilitat de la compensació i la deducció sobre transferències de les
obligacions pecuniàries per part dels ens deutors dels municipis, l’ORGT investigarà
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l’existència de béns patrimonials, no afectes a un ús o servei públic, a l’efecte d’ordenar la
seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal.
4. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l’òrgan
competent, segons els estatuts de l’ORGT, i de la seva resolució s’efectuarà notificació
formal a l’entitat deutora.
Capítol VI - Crèdits incobrables
Article 92. Situació d’insolvència
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns
coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.
2. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El
deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.
3. Als efectes de rehabilitació dels crèdits, quan el/la cap d’unitat conegui de la seva
procedència, procedirà a la seva tramitació.
4. Declarat fallit un deutor, els crèdits contra seu de venciment posterior seran donats de
baixa per referència a aquesta declaració, si no existissin altres obligats o responsables, un
cop transcorregut el termini de pagament en voluntària i efectuades les pertinents consultes
en les bases de dades d’aquest Organisme així com altres tràmits que per normativa interna
s’estableixin.
Article 93. Mitjans de justificació d’actuacions
1. El/la cap de la unitat documentarà degudament els expedients formulant proposta de
crèdit incobrable que es sotmetrà a l’aprovació de l’ens creditor competent o de l’òrgan
competent, segons els estatuts de l'ORGT, en cas que s’hagués delegat dita funció.
2. D’acord amb criteris d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla als articles
següents la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit
incobrable, en funció de la seva quantia.
3. L’aprovació de crèdits incobrables dels ingressos municipals diferents de les multes de
trànsit correspon a l’Ajuntament o entitat pública titular dels deutes Tanmateix, quan l’òrgan
municipal competent acordi delegar la seva competència en la Diputació de Barcelona, la
declaració de crèdit incobrable o baixa per referència s’aprovarà per l’òrgan competent,
segons els estatuts de l'ORGT, a proposta del cap d’Unitat.
En tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament o entitat pública les justificacions, en suport
paper o electrònic, de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit.
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4. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent
acord quan:
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 euros, hagi estat infructuós l'embargament
de fons.
b) L'import del deute sigui superior a 100 euros i inferior a 1.000 euros i hagin estat
infructuosos els intents d'embargament de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a
curt termini (quan l’import sigui igual o superior a 300 euros) i de salaris.
c) Essent l'import del deute sigui igual o superior a 1.000 euros, no han tingut resultat
positiu les actuacions d'embargament de vehicles o béns immobles.
5. Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables
en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a
l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats
des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap
objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es
dataran els crèdits esmentats.
Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits
incobrables
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el
d’eficàcia administrativa, s’estableixen els requisits i les condicions que, amb caràcter
general, s’hauran de verificar prèviament a la proposta de declaració de crèdits incobrables
dels deutes acumulats en un expedient administratiu de constrenyiment.
2. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i les característiques del
deute. Es distingiran els supòsits següents:
Expedients per deutes acumulats d’import igual o inferior a 100. Es formularà
proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:
2.1.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels
deutes.
2.1.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar
absent, amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el
BOE.
2.1.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats
bancàries, així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions
per deutes superiors a 30 EUR.
2.1

Expedients per deutes acumulats d’import superior a 100 o inferior a 1.000 EUR. Es
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:
2.2.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el
2.2.
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domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels
deutes.
2.2.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar
absent, amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el
BOE.
2.2.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.
2.2.4. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per
l’AEAT, amb les limitacions establertes en els convenis corresponents.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 EUR que figurin a
nom de persones físiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable
amb els següents requisits:
Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels
deutes.
En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar
absent, amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el
BOE.
S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figura com subjecte passiu en el
padró de l’impost sobre béns immobles, i en el de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, llevat el cas que els béns que figuren en els referits padrons resultin
inembargables en els termes previstos en l’article 169.5 de la LGT.
S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.
S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per
l’AEAT.
S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Servei d’Índex
Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics, sempre i
quan les càrregues de les finques no superin el valor estimat de taxació.
Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 EUR que figurin a
nom d’entitats jurídiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable
amb els següents requisits:
Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin
en els valors i en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme.
En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat
anterior amb resultat negatiu s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el BOE.
S’haurà d’acreditar en l’expedient que l’entitat deutora no figura com subjecte passiu
en el padró de l’impost sobre béns immobles, en el de l’impost sobre activitats
econòmiques, i en el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats
bancàries.
S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per
l’AEAT.
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2.4.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom de l’entitat deutora en el Servei
d’Índex Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics.
2.4.7. S’haurà de constatar les actuacions que han estat realitzades mitjançant la informació
facilitada pel Registre Mercantil.
3. Als efectes de determinar la quantia a què es refereixen els apartats anteriors, es
computaran tots els deutes d’un contribuent que restin pendents de pagament i sempre que
s’hagi dictat la provisió de constrenyiment.
Es posposarà la proposta de crèdit incobrable dins del termini de prescripció, en els casos
que l’increment de la quantia per la possible acumulació de deutes de venciment periòdic,
pugui permetre una tramitació més acurada de l’expedient segons el que s’estableix en
l’apartat anterior.
Els caps d’unitat adoptaran les mesures que escaiguin per a facilitar la verificació i aprovació
de l’expedient per part de l’ajuntament o entitat pública.
Article 95. Execució forçosa
1. A l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans
utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del
deutor, per deutes inferiors a 1.000 EUR, només s’ordenaran les actuacions d’embargament
següents:
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR.
-

Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit
Embargament de sous, salaris i pensions per a deutes superiors a 30 EUR.

b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1.000 EUR.
-

Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit
Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini (quan l’import sigui igual o
superior a 150 euros)
Embargament de sous, salaris i pensions

2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament, acumulats en un expedient
administratiu de constrenyiment i sempre que s’hagués dictat provisió de constrenyiment.
3. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1 sigui negatiu, es
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit,
s’aplicaran els criteris de l’article 93.4 d’aquesta Ordenança.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 EUR, es
podrà ordenar l’embargament dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei general
tributària, preservant l’ordre establert al precepte esmentat.
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5. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que
preferentment haguessin de ser travats.
6. L’ORGT i l’obligat tributari podran acordar un ordre d’embargament de béns i drets
diferent al fixat a l’article 169.2 de la LGT. S’embargaran els béns dels deutors tenint en
compte la facilitat en la seva execució i que sigui menys onerosa pel deutor.
Article 96. Efectes de la declaració de crèdit incobrable
1. Quan des de la unitat s’hagi tramitat l’expedient en els termes establerts a l’article anterior
i s’hagi registrat la seva presentació en l’ajuntament o entitat pública, es marcarà
informàticament l’estat de proposta, per tal de conèixer millor les incidències significatives
que afecten els valors pendents de cobrament.
2. La declaració de crèdits incobrables una vegada aprovada per l’ajuntament o entitat
pública motivarà la baixa del crèdit en els comptes, encara que no impedeix l’exercici de les
accions contra qui pertoqui mentre no s’extingeixi l’acció administrativa per al seu
cobrament.
3. La tresoreria municipal i la unitat de recaptació de l’ORGT vigilaran la possible solvència
sobrevinguda als obligats i als responsables declarats fallits.
4. En els supòsits que reglamentàriament correspongui, els caps d’unitat rehabilitaran els
crèdits.
Secció V - Inspecció
Article 97. La inspecció tributària
1. La Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària de l’ORGT, en exercici de les funcions
delegades pels ajuntaments i pel Ministeri d’Hisenda en la Diputació de Barcelona, porta a
terme actuacions de comprovació i, si escau, investigació de la situació tributària dels
obligats tributaris pels tributs que integren el sistema tributari local, sempre que els
ajuntaments titulars dels crèdits hagin delegat les competències d’inspecció en la Diputació
de Barcelona.
Tot això sense perjudici de les fórmules de col·laboració que la normativa prevegi, com ara
l’assistència tècnica i la recerca de la informació necessària perquè els òrgans de
l’Administració tributària local puguin portar a terme les seves funcions.
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions
següents:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin
ignorats per l’Administració tributària local.
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions presentades
pels obligats tributaris.
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c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als
documents d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les seves actuacions de
comprovació i investigació.
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius fiscals i
devolucions tributàries o per a gaudir-ne.
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i la naturalesa de les actuacions
inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes
fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin.
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels procediments particulars de comprovació de
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la
inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi han de figurar.
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local
puguin portar a terme les seves funcions.
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries.
j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles
136 a 140 de la Llei general tributària.
3. L’exercici d’aquestes funcions requerirà en cada cas acord de delegació del titular de la
competència i la seva acceptació per la Diputació de Barcelona.
4. Si en el curs de les seves actuacions els òrgans d’inspecció constaten que els obligats
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries,
aplicaran el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions que
la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la
mesura que sigui d’aplicació.
Article 98. Personal inspector
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran
realitzades pels funcionaris de la Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària o altres
funcionaris i empleats públics al servei de l’ORGT, sota la immediata supervisió de qui tingui
el comandament de les actuacions, que en dirigirà, impulsarà i coordinarà el
desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’òrgan competent, segons els estatuts
de l'ORGT.
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.
3. Els funcionaris que exerceixin funcions d’inspecció seran considerats agents de l’autoritat
i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les oficines públiques. Les
autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici
d'aquestes funcions.
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de
guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del
seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu.
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5. L’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, proveirà el personal inspector d’un
carnet o una altra identificació que l’acrediti per a l’exercici del seu treball.
Article 99. Classes d’actuacions
1. Les actuacions inspectores podran ser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació.
D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.
De valoració.
D’informe i assessorament.

2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades
per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes dictades.
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció tributària s’adequarà als corresponents
plans de control tributari, elaborats atenent els suggeriments de l’ajuntament titular i
coordinats, si escau, amb altres actuacions de comprovació executades per l’Administració
tributària estatal o autonòmica.
Article 100. Lloc i temps de les actuacions
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament,
segons decideixi la Inspecció:
a)
b)
c)
d)

Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu
representant tingui el seu domicili, despatx o oficina.
Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.
Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del
pressupost de fet de l’obligació tributària.
A les oficines de l’ORGT o de l’Ajuntament, quan puguin ser-hi examinats els
antecedents o elements sobre els quals hagin de realitzar-se.

2. Al final de l'actuació la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es reprendrà la
pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència.
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines de l’ORGT o a les dependències
municipals respectaran preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de
treball vigent. Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral
d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es
facin en altres hores o dies.
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova o
quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’òrgan competent, segons els
estatuts de l'ORGT, podrà autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora
de la jornada laboral esmentada.
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Article 101. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si fos el
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de
formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de
ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyali i
tingui a disposició dels òrgans d’inspecció o aporti la documentació i els altres antecedents
que se li hagin demanat, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les
empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es duran a terme
amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa
dictada per a desenvolupar-la.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació amb
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels
elements d’aquesta obligació i així s'adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o en la
comunicació de modificació de l’abast de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin
acabat amb una liquidació provisional, els fets regularitzats en l'actuació no podran tornar a
ser objecte d’un nou procediment.
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en dret que en
deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la
representació i n’hagi assabentat la Inspecció.
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’hi hagi alguna
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment previ o,
si no el dona, l’oportuna autorització judicial.
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la
qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si van concórrer o no en els períodes
afectats les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o reconèixer
qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la
situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari
de concessió o reconeixement.
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8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències,
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més s’hi ha de
proposar la regularització que escaigui o declarar que la situació tributària de l’obligat és
correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti
el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets recollits, aquests es presumeixen certs i
només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet.
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències al/la
inspector/a en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són a
l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT.
Article 102. Terminació de les actuacions inspectores
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de
18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat
l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si la xifra anual de negocis de
l'obligat tributari a inspeccionar iguala o supera l'import requerit per a auditar comptes, i
s'informarà d'aquest termini en la comunicació d'inici de les actuacions. No obstant això,
aquest termini es podrà suspendre o prolongar si s'esdevé alguna de les circumstàncies
previstes als paràgrafs 3r, 4t o 5è de l'article 150 de la Llei general tributària, de la qual cosa
s'assabentarà l'obligat tributari.
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la proposta de
regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just
en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les
actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les.
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l’obligat
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat, o es neguen a rebre-les o a
subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es
considerarà un refús de la notificació i en cas d'incompareixença es suspendrà el còmput
del termini de duració fins que s'aconsegueixi efectuar la notificació.
4. Les actes que estengui la Inspecció tributària de l’ORGT tindran el contingut, tramitació i
efectes que estableixen els articles. 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la
normativa dictada per a desenvolupar-los.
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular.
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o
simultani per l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT.
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Secció VI - Règim sancionador
Subsecció I - Disposicions generals
Article 103. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la
Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen i complementen,
especialment el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15
d’octubre).
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els fets tipificats com a
infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva
responsabilitat en les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària concorre
més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció.
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal.
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció
tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari,
quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la
reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva
actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions,
comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats,
sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves
circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències
tècniques dels programes informàtics facilitats per l’Administració tributària mateixa.
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció
tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de
la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar.
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques
infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els
termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària.
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la
seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent,
sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara
no sigui ferma.
Article 104. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culpables amb qualsevol
grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals o en una altra llei.
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en
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cada cas sigui procedent. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a
ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix import
regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o
s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o
qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la
incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui
superior a 10%.
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de
persones o entitats interposades.
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà:
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció.
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió
reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda pública, sense que ultrapassi el 100%.
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base de
la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió
reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda pública, sense que ultrapassi el 150%.
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es
donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària.
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents,
recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables:
a)
b)
c)
d)

Comissió reiterada d’infraccions tributàries.
Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si
no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la
liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment
d’inspecció.

Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran
d’aquesta manera:
– Comissió reiterada d’infraccions tributàries.
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren
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com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos
molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei
general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que
resultaria d’una autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament
devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa.
– Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i
la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si
el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al
25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%,
respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització
que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb
acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la
infracció consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per a practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta
amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval
o certificat d’assegurança de caució, els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o,
en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els terminis fixats
en l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i
garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució i no s’interposa recurs o reclamació
contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més
tràmit que la notificació a l’interessat.
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les
sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les
infraccions corresponents.
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Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària
de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una.
Subsecció II - Classificació de les infraccions i sancions tributàries
Article 105. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de
resultar d’una autoliquidació
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa
de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta,
llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració
o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el
que disposen els apartats següents.
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència
de la comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la
sanció, en els supòsits següents:
Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
a) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas de molt greu.
Article 106. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma
completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar
liquidacions
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es
regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el
que es disposa als apartats següents.
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3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la
que es derivaria de les dades declarades.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la
sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas de molt greu.
Article 107. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la
normativa de cada tribut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el
que es disposa als apartats següents.
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la
comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base
de la sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas de molt greu.
Article 108. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o
incentius fiscals
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions
s’hagin obtingut.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària
proporcional del 15%.
Article 109. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a
requeriments individualitzats d’informació
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir
perjudici econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments
individualitzats d’informació.
També constituirà infracció tributaria presentar les autoliquidacions, les declaracions o altres
documents amb transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i
telemàtics en aquells supòsits en què hi hagués obligació de fer-ho per aquests mitjans.
2. Les infraccions previstes en aquest article seran greus i es sancionaran d’acord amb el
que disposen els apartats següents.
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions de forma incompleta, inexacta o amb
dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros.
Si es presenten autoliquidacions, declaracions o altres documents amb transcendència
tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan hi hagi obligació
de fer-ho per aquests mitjans, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros.
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros.
5. Si es tracta de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles
93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:
a) Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que no estiguin
expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200 euros per cada
dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referides a una mateixa persona o
entitat.
La sanció serà de 100 euros per cada dada -o conjunt de dades- referides a una mateixa
persona o entitat quan la declaració hagi estat presentada per mitjans diferents als
electrònics, informàtics o telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-ho per aquests
mitjans, amb un mínim de 250 euros.
b)

Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que estiguin expressades
en magnituds monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% de l’import de les
operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 euros.
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Si l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un
percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent de l'import de les operacions que havien de
declarar-se, multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 per cent de l'import de les
operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament. Si el percentatge és
inferior al 10 per cent, multa pecuniària fixa de 500 euros.
La sanció serà de l’1 per cent de l’import de les operacions declarades per mitjans diferents
als electrònics, informàtics o telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-ho per aquests
mitjans, amb un mínim de 250 euros.
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries.
Article 110. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l’Administració tributària local.
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l’Administració tributària local.
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions
de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària local les conductes següents:
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i
arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb
transcendència tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin
assenyalat.
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als
funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines,
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
e) Las coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu.
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que
disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; en
aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries que assenyalen aquests apartats.
Article 111. Altres infraccions tributàries
1. També es consideraran infraccions tributàries:
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
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b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar
bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de
rendes.
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici
econòmic.
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin.
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres
números o codis establerts per la normativa tributària.
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com
disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària.
Article 112. Liquidació d’interessos de demora
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan
acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació
practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat,
quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense
que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució
de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi
contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No
obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament
del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi
fi a la via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària.
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en
compte les especialitats següents:
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què

hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment.
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en

què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment,
llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en
el qual la data final serà la de l’acord que aprova la liquidació.
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament
fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent.
Article 113. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment
sancionador en matèria administrativa.
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2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramita de forma separada als
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels
tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades, comprovació o
inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o entitat
que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de tres
mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada
dels mateixos.
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el
mateix que tingui atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d’inici
de l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la
conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions
que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la
identificació de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a la audiència en
el procediment, així com la manera i els terminis per exercir-los.
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei
general tributària, les normes per a instruir-lo que estableix l’article 210 d'aquesta Llei i les
disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador tributari.
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució expressa o per
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del
procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte n'hi ha
prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que contingui el text íntegre de la
resolució. Si s'hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un
procediment nou.
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de
gestió, inspecció o recaptació respectivament, amb autorització de l’òrgan competent,
segons els estatuts de l'ORGT, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.
7. Les sancions tributàries s’imposaran per l’òrgan competent, segons els estatuts de
l’ORGT.
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició
davant de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, previ al contenciós
administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser
impugnades en via administrativa.
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent,
llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós
recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que
siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguirne la paralització.
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Article 114. Procediment sancionador abreujat
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que
permetin formular la proposta d’imposició d’una sanció, aquesta proposta s’incorporarà a
l’acord d’iniciació.
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti
els justificants, documents i proves que consideri oportuns.
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni
aporta nous documents o altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord amb
la proposta susdita.
Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics
Subsecció I - Disposicions generals
Article 115. Ús de mitjans electrònics.
1. Mitjançant la utilització dels mitjans electrònics, l’ORGT pretén promoure una
Administració Pública més transparent, accessible, eficaç i eficient.
Alhora, es vol facilitar als ciutadans la realització de tràmits i consultes, garantint el
compliment dels principis següents:
a) Seguretat - al garantir que l’ús dels mitjans electrònics assegura la identitat, la integritat,
la conservació i la confidencialitat de la informació i les transaccions que es duen a
terme.
b) Qualitat – al procurar que la tramitació dels procediments administratius per mitjans
electrònics satisfacin les necessitats de llurs destinataris.
c) Proporcionalitat – només s’exigiran les garanties i mesures de seguretat necessàries en
la incorporació dels mitjans electrònics i també en la petició de dades als ciutadans per
dur a terme els tràmits competència de l’ORGT.
2. L’ORGT accedirà a les plataformes d’intermediació desenvolupades per l’AOC, o altres
Administracions Públiques, per consultar automàticament i per mitjans electrònics les dades
dels ciutadans, bé sigui per eliminar l’obligació d’aportar documents, o bé per poder realitzar
comprovacions de les dades, sempre que una llei habiliti la consulta.
3. Es podrà autoritzar que determinats ajuntaments o entitats públiques facin ús dels mitjans
electrònics i les aplicacions informàtiques de l’ORGT per a la realització de funcions de
gestió tributària, competència de l’Ajuntament o entitat pública, en els termes del conveni
singular que, en el seu cas, aprovi el Ple de la Diputació de Barcelona.
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Article 116. Seu electrònica
1. L’ORGT utilitza mitjans electrònics en els procediments administratius, mitjançant la
tramitació, a través de la seu electrònica, de les comunicacions, els tràmits, els informes, les
resolucions i altres actuacions que siguin de la seva competència; tot allò sens perjudici del
dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans de relació.
2. A la seu electrònica de l'ORGT s'hi accedeix de forma gratuïta mitjançant Internet, en
l’adreça https://orgt.diba.cat .
3. A la seu electrònica es poden realitzar les consultes, tràmits i gestions que es regulen a la
present Ordenança.
4. En la seu electrònica i en el portal de transparència de l’ORGT es contindrà informació
sobre l’estructura organitzativa i directiva de l’ORGT, les seves competències i en particular
les dades actualitzades sobre els procediments i actuacions de major interès per als
ciutadans.
5. En tot cas, es garanteix que els ciutadans poden accedir, a través de la seu electrònica, a
les notificacions i les comunicacions que els tramet l’ORGT
6. La identificació de la seu electrònica es durà a terme mitjançant certificat de seu, o
qualsevol altre certificat segur emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya .
Article 117. Ús dels sistemes d’identificació i signatura
electrònicament amb l’Organisme de Gestió Tributària

per

relacionar-se

1. Per determinar el nivell de seguretat aplicable a les relacions electròniques amb les
persones físiques i jurídiques, l’ORGT es basa en el Protocol d’Identificació i Signatura
Electrònica, aprovat el 20 de juliol de 2015 pel Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb els criteris d’aquest Protocol els tràmits de la seu electrònica de l’ORGT són de
categoria mitjana o substancial d’identificació i signatura electrònica, i per tant s’admetran
tots els sistemes d’identificació i signatura reconeguts pel servei vàlid del consorci AOC.
Tanmateix, d’acord amb el Reglament (UE) 910/2014 i amb la llei 39/2015 s’admetran
també altres sistemes d’identificació i signatura per a determinats tràmits i procediments.
2. Els sistemes d’identificació i signatura que es poden utilitzar són els següents:
a) Sistemes incorporats al document nacional d’identitat.
b) Sistemes reconeguts per l’Administració Oberta de Catalunya.
c) Altres sistemes d’identificació i signatura, tals com la utilització de claus trameses
als interessats, o l’aportació d’informació coneguda per l’ORGT i l’interessat o la
inscripció de l’interessat a un registre previ.
3. L’ORGT utilitzarà per a la seva identificació electrònica i per a l’autenticació dels
documents que expedeixi els sistemes següents:
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a) Sistemes de signatura electrònica basats en l’ús de certificats de seu electrònica que
permeten identificar la seu electrònica i la seguretat dels accessos.
b) Sistemes de signatura electrònica mitjançant certificat d’entitat, de segell d’òrgan o
d’aplicació, per a l’actuació administrativa automatitzada.
c) Signatura electrònica del personal de l’ORGT, mitjançant certificats d’empleat públic
d’identificació i signatura reconeguda en suport de targeta criptogràfica, i, si s’escau,
amb càrrec, emesos per l’Entitat de Registre Intern de l’ORGT.
d) L’intercanvi electrònic de dades amb altres Administracions s’efectuarà en entorns
tancats de comunicació, conforme al que s’hagi acordat entre les parts.
e) La còpia impresa en suport paper d’un document electrònic de l’ORGT contindrà un codi
de verificació generat electrònicament que permeti en el seu cas contrastar la seva
autenticitat accedint per mitjans telemàtics a l’original de l’ORGT. Aquest document
produirà idèntics efectes a l’original electrònic del qual és còpia.
Article 118. Característiques del registre telemàtic
1. L’adreça electrònica en què s’hi pot accedir és https://orgt.diba.cat.
2. Les aplicacions gestores del registre electrònic permetran la presentació de sol·licituds,
escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant 24 hores del dia, sens perjudici de les
interrupcions per avaria o per manteniment tècnic, que s’anunciaran en la seu electrònica,
sempre que sigui possible.
3. El Registre electrònic tindrà la data i hora oficial corresponent a la seu electrònica de
l’ORGT, essent d’aplicació el calendari de dies inhàbils corresponent a les actuacions i
procediments de l’ORGT.
4. La recepció i la remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions donarà lloc als
assentaments corresponents, utilitzant mitjans telemàtics segurs.
Cada assentament en el registre electrònic s’identificarà amb les següents dades:
a) Un codi de registre individualitzat
b) La identitat de l’òrgan al que s’adreça el document electrònic
c) Procediment o tràmit amb el que es relaciona
d) Extracte del contingut del document electrònic, indicant l’existència, si s’escau
d’annexos
Article 119. Recepció d’escrits en el registre telemàtic
1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se durant les 24
hores de tots els dies de l’any; la data i hora oficial haurà de figurar visible a l’adreça
electrònica d’accés al registre.
2. El Registre electrònic admetrà, a més dels documents electrònics normalitzats o
formularis corresponents a serveis, procediments i tràmits que s’especifiquen en la seu
electrònica, altres documents adreçats a l’ORGT, o les Administracions ressenyades a
l’article 6 a través del Registre Electrònic comú del Punt d’Accés General de l’Estat.
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3. Es rebutjaran els documents electrònics que es presentin en les següents circumstàncies:
a) Documents adreçats a organismes diferents de l’ORGT, llevat que estiguin adreçats a
les administracions públiques esmentades a l’article 6.
b) Que continguin codi o dispositiu susceptible d’afectar la integritat o seguretat del
sistema.
c) En el cas de documents normalitzats, quan no s’omplin els camps requerits com
obligatoris; d’aquesta circumstància s’informarà el presentador.
4. L’entrada de les sol·licituds, escrits i comunicacions rebudes en un dia inhàbil pel registre
telemàtic s’entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.
5. El registre electrònic emetrà automàticament un rebut de l’ORGT amb un codi de
verificació segura i les dades suficients per identificar el document presentat.
Article 120. Acreditacions de pagament telemàtiques
1. Les acreditacions de pagament telemàtiques expedides per l’ORGT contindran les dades
objecte de certificació i el codi de verificació.
2. L’expedició d’acreditacions de pagament telemàtiques es realitzarà:
a) A sol·licitud de l’interessat, a qui li serà enviat o posat a disposició per a la seva remissió
a l’òrgan que ho requereix.
b) A instància de l’òrgan que requereix, bé a iniciativa de l’interessat o del propi òrgan,
sempre que compti amb l’exprés consentiment d’aquell, llevat que l’accés estigui
autoritzat per una llei. En aquest supòsit, la petició de certificat identificarà el tràmit o
procediment pel qual es requereix i farà constar que es disposa del consentiment exprés
de l’interessat o la norma que ho exceptua.
3. Amb caràcter general, fins que no hagi transcorregut el termini per al compliment de les
obligacions tributàries no podrà lliurar-se acreditació, telemàtica o presencial, sobre el
compliment d’aquestes. En els supòsits de deutes domiciliats, es podrà expedir el certificat
fent constar que té caràcter provisional per quant les entitats bancàries estan en temps per
fer la devolució.
Article 121. Transmissions de dades
1. Les transmissions de dades per l’ORGT substitueixen els documents i els certificats
administratius en suport paper per l’enviament, a través de mitjans telemàtics segurs
d’aquelles dades, signades electrònicament, necessàries per a la tramitació del procediment
administratiu i tributari.
2. L’aportació de certificats previstos en les vigents normes reguladores de procediments i
actuacions administratives s’entendran substituïts, a tots els efectes i amb plena validesa i
eficàcia, per les transmissions de dades que es realitzin amb els requisits d’autenticitat,
integritat, confidencialitat i no repudi.
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3. Quan s’hagin de trametre expedients electrònics, es remetrà en primer lloc un índex i la
identificació de les corresponents dades. La remissió d’aquesta estructura serà prèvia a
l’enviament de cadascun dels documents electrònics que composen l’expedient.
Article 122. Expedients i còpies electròniques
1. Per expedient electrònic s’entén el conjunt de documents electrònics corresponents a un
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que contingui.
2. Per impulsar l’ús de l’expedient electrònic, tindran la consideració de còpies autèntiques,
aquelles en suport paper realitzades per l’ORGT de documents electrònics emesos pel propi
Organisme, per l’interessat o per altres Administracions Públiques. Quan calgui, es facilitarà
als interessats un codi de verificació a fi de comprovar la coincidència de la còpia i el
document original custodiat a l’ORGT.
3. La impressió d’expedients, escrits o comunicacions arxivats informàticament, proveïts del
codi de verificació corresponent, generarà documents aptes per a produir plens efectes
administratius.
4. Quan es presentin documents en suport paper que hagin de ser convertits en documents
electrònics es procedirà a la digitalització del document, complint els requisits establerts a la
Norma Tècnica d’Interoperabilitat de procediments de copiat autèntic i conversió entre
documents electrònics.
5. Els documents registrats en les oficines de l’ORGT, escanejats en la forma establerta en
aquest article, formaran part de l’expedient electrònic pertinent i es podran trametre
telemàticament als ajuntaments o entitats públiques quan així procedeixi, amb plens efectes
de reconeixement de la data d’entrada del document en paper en el registre de l’ORGT.
6. Per resolució de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT es determinaran els
documents que han de ser digitalitzats, a efectes de la seva incorporació a l’expedient
electrònic.
Article 123. Conservació i custòdia dels documents
1. L’ORGT arxivarà els expedients electrònics tramitats i els documents electrònics expedits
en el seu Arxiu Virtual Integral (AVI). L’AVI està dotat de seguretat informàtica per garantir la
conservació dels documents i la verificació posterior de la seva integritat.
2. Les dades rebudes en escrits i comunicacions adreçades a l’ORGT pels interessats, per
mitjans telemàtics, s’emmagatzemaran tal i com van ser transmesos a l’objecte de poder
verificar posteriorment la signatura i el contingut dels escrits.
3. El Director dels Serveis d’Informàtica, com a responsable de l’AVI, controlarà que els
documents estiguin correctament custodiats. Igualment, ha d’establir i mantenir un eficaç
sistema de localització assistida i controlar que ulteriors modificacions dels equips, o els
suports informàtics, no impossibilitin la reproducció dels documents arxivats.
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4. En la gestió, tria, conservació i arxiu de la documentació que forma part dels expedients
tramitats per l’ORGT, aquesta Administració incorpora tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics.
En ús d’aquests mitjans, els documents que figurin als expedients tramitats per l’ORGT en
suport paper podran convertir-se a suport informàtic o a qualsevol altre que permeti la
reproducció posterior en suport paper a través de les tècniques de digitalització,
microfilmació o d’altres similars, sempre que es garanteixi la integritat, l’autenticitat i la
conservació del document, amb la finalitat de racionalitzar els arxius i obtenir una fàcil i
ràpida identificació i recerca de la documentació.
5. Els documents en paper convertits en documents electrònics signats es podran destruir
d’acord amb el que estableix el Reglament general de gestió i inspecció tributària (Reial
Decret 1065/2007), i normes autonòmiques de general aplicació.
De conformitat amb l’Acord 1/2010 adoptat per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i
Tria Documental (CNAATD) sobre les condicions de substitució de documents en suports
físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals, aquest Organisme
obté suport de substitució pels documents d’avís de rebuda de les notificacions
administratives i pels documents del registre d’entrada, que hagin estat escanejats, de
manera que el tractament dels documents es portarà a terme en la forma següent:
a) Les còpies digitals dels referits documents seran signades amb certificat digital i es
procedirà al seu arxiu a la base de dades informatitzada de l’Organisme.
b) Els documents originals en suport paper que hagin estat objecte d’escaneig segur i arxiu
a la base de dades informatitzada de l’ORGT, en la forma especificada anteriorment, es
conservaran com a mínim:
-

En el cas dels avisos de rebuda: durant el període mínim d’un any, comptador des de la
data de la notificació corresponent.
En el cas dels documents del registre d’entrada: durant el període mínim de dos anys,
comptador des de la data de registre corresponent.

Transcorregut aquest termini es podrà procedir a la seva eliminació i es conservarà el suport
de substitució en format electrònic obtingut per mitjà de l’escàner i introduït a la base de
dades informatitzada de l’Organisme.
6. D’acord amb les Taules d’Avaluació Documental publicades al DOGC, l’ORGT, per
Decret de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la
conservació i, en el seu cas, eliminació de tota la documentació electrònica i en paper
generada en el desenvolupament de les funcions delegades pels ajuntaments o entitats
públiques de la província en la Diputació de Barcelona, que hagi esgotat el seu termini de
conservació, prèvia comunicació a la CNAATD.
7. L’ORGT transferirà a l’Arxiu Històric de la Corporació tota aquella documentació inactiva
que esdevingui històrica o tingui establerta una conservació permanent, així com els
mostrejos resultants dels processos de tria documental que es dugui a terme en aplicació
del punt anterior.
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8. Per Decret de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la
conservació i, en el seu cas, eliminació d’altre tipus de documents, d’acord amb les
previsions anteriors. De la mateixa manera, també es podrà determinar l’aplicació de l’Acord
1/2010 a d’altres documents escanejats de forma segura.
Subsecció II - Relacions entre l’ORGT, els ajuntaments i altres entitats públiques
Article 124. Consulta de les dades relatives als ingressos propis
1. Les persones autoritzades per l’Ajuntament o entitat pública corresponent podran accedir,
mitjançant la clau personal assignada per l’ORGT, a consultar les dades relacionades amb
els tributs i altres ingressos de dret públic la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament o
ens públic.
2. L’aplicació informàtica de l’ORGT permetrà controlar els accessos efectuats des dels
ajuntaments i entitats públiques.
3. Cas que l’Ajuntament o entitat pública formés i explotés la seva pròpia base de dades,
hauria de prendre les mesures de seguretat necessàries, així com totes aquelles que exigeix
la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
4. L’ORGT reuneix la condició d’encarregat del tractament respecte de les dades personals
que l’entitat delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades
personals.
Article 125. Accessos generals
1. Amb caràcter general, el mitjà de coneixement per part dels ajuntaments i entitats
públiques de les dades relatives a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos,
és l’accés a les bases de dades de l’ORGT, per part dels funcionaris degudament acreditats.
Excepcionalment, les dades interessades es podran facilitar mitjançant la remissió d’un fitxer
informàtic.
2. Regularment, es posen a disposició dels ajuntaments o entitats públiques les següents
dades:
a) Relació de denúncies de trànsit, quan la multa no s’hagi pagat ni l’expedient estigui
afectat per cap incidència, a l’objecte que l’Alcalde pugui dictar la corresponent resolució
d’imposició de sancions, en els supòsits en què resulti procedent.
b) Padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.
c) Relacions de baixes i altres documents originats per la gestió recaptatòria de suficient
rellevància jurídica.
d) Conjunt de documents escanejats i compulsats relatius a al·legacions per multes de
trànsit i altres ingressos de dret públic gestionats per l’ORGT, per delegació dels
ajuntaments.
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3. Els ajuntaments i altres entitats públiques transmetran a l’ORGT fitxers signats
electrònicament quan hagin de substituir la transmissió de documentació signada de forma
manuscrita.
En concret la resolució d’imposició de sancions per infraccions a la Llei de seguretat viària, a
què es refereix l’anterior apartat 2.a, podrà ser enviada des de l’Ajuntament a l’ORGT
signada electrònicament per l’Alcalde, o per l’òrgan que tingui atribuïda la competència
sancionadora per delegació d’aquell.
Alternativament, quan les resolucions sancionadores hagin estat signades de forma
manuscrita per l’Alcalde, des de l’Ajuntament els funcionaris competents introduiran el
número i la data de la resolució en l’aplicació informàtica de l’ORGT. El document paper
original de la resolució sancionadora es conservarà en l’Ajuntament, als efectes pertinents.
Article 126. Consultes en el padró d’habitants
1. L’Ajuntament i l’ORGT, actuant com a Ens delegat, poden efectuar consultes en el padró
d’habitants, limitades a les dades indispensables per a l’eficaç gestió dels tributs municipals.
Tenen aquest caràcter de dades amb transcendència tributària les següents:
a) NIF, nom i cognoms, o raó social i domicili declarat de les persones que per primer cop
s’han empadronat en el Municipi, o han sol·licitat la baixa en el Padró.
Les dades assenyalades resulten d’imprescindible consulta per tal de verificar la correcta
tributació a l’Ajuntament on resideixen els contribuents, atès el principi de territorialitat que
regeix l’exacció dels tributs municipals.
b)

NIF, nom i cognoms, o raó social i nou domicili dels contribuents que declarin canvis
d’adreça dins el Municipi.

Aquestes dades són imprescindibles per a practicar correctament la notificació personal dels
actes de liquidació i recaptació dels tributs municipals.
2. Les consultes objecte de l’apartat anterior es podran substituir per transmissions de
fitxers, en els quals continguin exclusivament les dades esmentades.
3. L’ORGT podrà consultar les bases de dades creades per la Generalitat, a efectes de
conèixer, o completar, les dades identificatives de les persones, el seu domicili, o altres
dades precises per establir comunicacions electròniques, quan calgui per a la pràctica de
notificacions administratives de la seva competència.
Subsecció III - Relacions entre l’ORGT i altres administracions
Article 127. Relacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb
l’Agència Tributària de Catalunya
1. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT informació amb transcendència tributària en les
condicions que resultin dels convenis signats per la Federació Espanyola de Municipis i
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Províncies al contingut dels quals s’ha adherit l’ORGT, o d’altres convenis que es puguin
subscriure.
2. Sense perjudici de l’intercanvi periòdic d’informació, al qual es refereix l’apartat anterior,
l’ORGT sol·licitarà la col·laboració de l’AEAT quan resulti imprescindible per a l’efectivitat de
la recaptació dels ingressos municipals la competència de la qual exerceix per delegació.
La col·laboració sol·licitada podrà referir-se a l’obtenció de dades amb transcendència
tributària i a qualsevol actuació recaptatòria que hagi d’efectuar-se en un àmbit territorial
diferent de la província de Barcelona.
3. L’ORGT podrà sol·licitar la col·laboració de l’AEAT i/o de l’ATC per prosseguir la
realització d’actuacions de recaptació executiva quan el deutor manqui de béns
embargables coneguts a l’àmbit de la província de Barcelona, i sempre que l’Ajuntament o
ens públic no hagi manifestat res en contra.
4. Pel que fa a consultes de dades no tributàries relatives a tercers, relacionats amb les
actuacions que pertoquen a l’ORGT, es podran fer per via telemàtica i per persona
identificada i autoritzada. En tot cas, la realització d’aquestes consultes requerirà
consentiment dels interessats.
Article 128. Relacions amb Trànsit
1. Per tal de gestionar eficaçment l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Direcció
General de Trànsit facilita que l’ORGT consulti per via telemàtica aquelles dades del
Registre de Trànsit amb transcendència tributària, i per a la gestió de les denúncies per
infraccions de circulació.
L’ORGT limitarà l’abast de la consulta a les dades necessàries, controlarà la identitat de les
persones consultants i aplicarà als sistemes de consulta les mesures de seguretat exigides
per la normativa de protecció de dades.
2. L’ORGT podrà substituir, a petició de la Prefectura Provincial de Trànsit, la transmissió en
suport paper de les dades relatives a autoliquidacions de l’IVTM per la tramesa d’un fitxer
informàtic signat electrònicament.
3. Pel que fa a les comunicacions de canvis de domicili declarats pels obligats tributaris,
l’ORGT les remetrà a Trànsit periòdicament. A aquests efectes s'adoptaran les mesures
necessàries per tal que la remissió es realitzi telemàticament mitjançant un fitxer signat
electrònicament. L’experiència de finestreta única permetrà avançar cap a la unificació de
dades dels registres públics i millorar el compliment dels deures dels ciutadans.
4. L’ORGT trametrà a Trànsit les comunicacions sobre sancions greus i molt greus, que
hagin adquirit fermesa administrativa, quan l’ajuntament competent hagi delegat en la
Diputació la recaptació de multes de trànsit i també la competència per remetre dita
comunicació.
5. L’accés a les dades sobre direcció electrònica vial assignada per la DGT a les persones
jurídiques que matriculin vehicles, o a altres persones que ho sol·licitin, permetrà que les
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notificacions emeses per l’ORGT relatives a procediments sancionadors per infraccions de
trànsit, o variacions amb transcendència per a la gestió de l’IVTM siguin adreçades a
aquesta direcció electrònica.
Article 129. Relacions amb les Gerències Territorials del Cadastre
1. L’intercanvi de dades sobre béns immobles i subjectes passius de l’Impost sobre béns
immobles amb transcendència per a la gestió d’aquest tribut es farà per mitjans informàtics
quan la Gerència del Cadastre ho sol·liciti o autoritzi.
2. Es podran remetre fitxers de dades signats electrònicament quan hagin de substituir la
tramesa de documentació signada de forma manuscrita.
3. La gravació de dades relatives al Cadastre de municipis que han delegat les seves
competències de gestió tributària de l’IBI en la Diputació de Barcelona es fa directament en
la base de dades del Cadastre, a l’empara del que preveu el Reial Decret 417/2006 i el
Conveni subscrit.
Subsecció IV - Relacions entre l’ORGT i els col·laboradors socials
Article 130. Col·laboració amb els Notaris
1. Des de l’Índex Notarial Centralitzat, es transmet a l’ORGT informació sobre transmissions
d’immobles, a efectes de la liquidació d’IVTNU.
2. Els Notaris podran consultar l’existència de deutes pendents de impost sobre béns
immobles associats a la referència cadastral d’un immoble que es transmet, en ordre a
formular l’advertència prevista a l’article 64 del TRHL.
3. Altres intercanvis d’informació de dades amb transcendència tributària es podran realitzar
per mitjans telemàtics que garanteixin la identitat dels que transmetin la informació, així com
la integritat i la confidencialitat de la transmissió.
Article 131. Col·laboració amb els Registres de la Propietat
1. A l’empara del conveni subscrit per l’ORGT i el Degà del Col·legi de Registradors de
Catalunya, els caps d’unitat de l’ORGT poden ordenar telemàticament l’anotació
d’embargaments en els Registres de la Propietat.
2. Els Registradors facilitaran a l’ORGT informació sobre transmissions de propietat que
hagin estat inscrites en el Registre.
Quan es tracti de transmissions en les que hagi intervingut un Notari, la informació registral
tindrà la utilitat de contrast a l’efecte de verificar la informació ja rebuda des de l’índex
centralitzat Notarial.
Cas de tractar-se de transmissions de propietat que no han requerit de la intervenció
notarial, l’ORGT utilitzarà la informació per liquidar l’impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Àrea de Presidència
Secretaria General

3. Els Registradors podran practicar, si així es preveu en els convenis signats, i a través del
web-service de l’ORGT, liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Article 132. Gestors Administratius i altres col·laboradors socials
1. Per tal de complir el que s’ha convingut amb els gestors administratius, aquests podran
realitzar les funcions següents:
a) Autoliquidar l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica en el cas de noves
adquisicions de vehicles, per compte del subjecte passiu.
L’autoliquidació es farà mitjançant connexió a la base de dades de l’ORGT.
Les persones que es podran connectar i consultar les dades existents a l’ORGT seran
les autoritzades pel gestor responsable de la Gestoria.
b) Pagar la quota mitjançant la passarel·la telemàtica de pagaments, o, en el seu
defecte, per altre mitjà determinat per l’ORGT.
c) Comunicar la matrícula al dia següent de tenir-ne coneixement i tan aviat com sigui
possible, els canvis resultants d’expedients iniciats pel gestor que tinguin
repercussió en la base de dades de l’IVTM, tals com: transferències, baixes temporals i definitives- i canvis de domicili.
d) Presentar autoliquidacions per Impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
e) Qualsevol altra funció que hagi estat acordada mitjançant el corresponent conveni
de col·laboració social que a tal efecte es realitzi.
2. Els gestors i altres col·laboradors socials, actuant com a representats de tercer,
degudament identificats, o mitjançant l’adhesió a acords de col·laboració signats amb
l’ORGT, hauran de realitzar els tràmits i les gestions amb l’ORGT a través de la seu
electrònica. Excepcionalment en cas que la gestió que hagin de realitzar no disposi de tràmit
electrònic, podran sol·licitar cita prèvia per ser atesos presencialment.
Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans
Article 133. Realització de consultes i tràmits
1. Estaran obligats a relacionar-se i comunicar-se a través de mitjans electrònics amb
l'ORGT els subjectes relacionats a l'apartat segon de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
2. L'ORGT posarà a l’abast dels ciutadans tots els mitjans possibles de forma que per fer
qualsevol gestió tributària o de recaptació l’interessat no s’hagi de desplaçar personalment a
les Oficines sinó que pugui resoldre el seu cas o cercar una primera informació per internet,
per correu electrònic o telefònicament.
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3. Determinats tràmits i consultes que, de forma presencial, realitzin els ciutadans en les
dependències de les oficines territorials, es podran portar a terme mitjançant el sistema de
cita prèvia. Per resolució de la Gerència es fixaran quins són els tràmits presencials que
obligatòriament s’atendran mitjançant el servei de cita prèvia.
4. En la seu electrònica de l’ORGT s’informa detalladament dels serveis als que, per mitjans
electrònics, poden accedir els interessats.
A títol indicatiu, són consultes que es poden efectuar sense identificació, entre d’altres, les
següents:
a) Coeficients, tipus impositius, beneficis fiscals i altres determinacions contingudes a les
Ordenances fiscals aprovades pels ajuntaments.
b) Calendari fiscal del municipi.
c) Llocs i mitjans de pagament.
d) Condicions de concessió dels ajornaments o fraccionaments de pagament.
5. Les persones que s’identifiquin amb els sistemes descrits a l’article 117 d’aquesta
ordenança podran realitzar en la seu electrònica de l’ORGT consultes i tràmits que els
afectin; entre d’altres, les següents:
a) Tributs que ha de pagar a l’Ajuntament o entitat pública.
b) Deutes pendents de pagament en una data.
c) Domiciliacions de tributs vigents.
d) Correcció de dades personals.
e) Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) Presentació de recursos i d’instàncies.
g) Obtenció de certificats acreditatius de pagaments realitzats.
h) Exercici dels drets relatius a la protecció de dades de caràcter personal.
6. La presentació de documents per mitjans electrònics, per part dels interessats, s’ajustarà
a la normativa del Registre electrònic, al que es refereix l’article 118 d’aquesta Ordenança i
totalment detallada en la seu electrònica.
Article 134. Realització de pagaments
1. Si l’obligat al pagament disposa de document expedit per l’ORGT apte per a efectuar el
pagament, pot optar per una de les modalitats detallades a l’article 18 d’aquesta Ordenança.
2. Cas de no disposar de document de pagament, l’interessat identificat mitjançant certificat
digital pot sol·licitar l’abonaré en la seu electrònica de l’ORGT, http://orgt.diba.cat.
3. Quan l’interessat desitgi rebre el document de pagament en el seu domicili haurà
d’indicar-ho. La remissió del document s’adreçarà al domicili fiscal que consti en els
registres de l’ORGT.
Article 135. Sol·licituds de domiciliacions
1. L’interessat podrà sol·licitar la domiciliació dels tributs de venciment periòdic en les
oficines de l’ORGT, en la seu electrònica d’aquest Organisme, per trucada al Centre
d’Atenció Telefònica i en les entitats financeres que prestin el servei de caixa.
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2. La domiciliació podrà afectar a tots o alguns dels tributs i demés ingressos de dret públic
que en el futur liquidi l’Ajuntament.
3. Quan la sol·licitud adreçada a la seu electrònica sigui signada electrònicament per
l’interessat, la domiciliació tindrà plens efectes sense ulterior tràmit. Si la sol·licitud no està
acompanyada de signatura electrònica, l’ORGT prendrà nota de la petició, però amb
caràcter previ a la seva efectivitat es remetrà una comunicació al domicili de l’interessat.
4. Les domiciliacions es podran revocar en qualsevol moment des de la seu electrònica de
l’ORGT.
Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris que constitueixen el seu origen.
Disposició addicional segona.- Autorització a Presidència
S’autoritza a Presidència per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al
desenvolupament i aplicació de la present Ordenança."

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3) i el
diputat no adscrit (1), i l’abstenció dels Grups Polítics Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor, i
6 abstencions.
1.9.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda de 23 de gener de 2018 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Aiguafreda de 23 de gener de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:








Quotes d’urbanització
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de 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
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
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Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=1825
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
1.10.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de diverses
taxes.
“El Ple de l’Ajuntament de Bagà de 13 de juliol de 2018 acordà la modificació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran
realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans
materials i personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin
delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Bagà de 13 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri i de la Taxa
per la prestació del servei municipal de distribució de televisió per cable, per la qual
cosa les funcions delegades d’aquests dos tributs són les que a continuació
s’especifiquen:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de
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 majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
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1.11.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capellades,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de
la província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Capellades, l’Ajuntament ha ampliat la
delegació en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les
altres exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a
les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió,
la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una
competència pot reservar, a favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de
seguiment de l’exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició,
suspensiva o resolutòria, o a termini.
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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Capellades de 28 de març de 2018, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
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competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article
7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin,
les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per
resultar fallits els obligats al pagament.
c. Registrar els recursos i altres escrits que, amb relació a la gestió i/o
recaptació de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme
de Gestió Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans
telemàtics, cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la
seva resolució o tramitació.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats
amb anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Capellades a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció
General de Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de
trànsit i seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent.
d. Dictar provisions de constrenyiment.
e. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
f. Liquidar interessos de demora.
g. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
h. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
i. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
j. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords tercer i quart 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 majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
1.12.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de la delegació acordada per la Comissió Gestora de la Mancomunitat
Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i
ingressos de dret públic locals.
“La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa
Maria de Martorelles en sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2018
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic locals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin
delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada per la Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles en sessió
ordinària celebrada el 23 de gener de 2018 de les funcions de recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per prestació de serveis de cementiris








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de
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 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 majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
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1.13.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es proposa restar
assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Martorelles, pel qual es
revoca la delegació en la Diputació de Barcelona, de la Taxa Cementiri
municipal.
“El Ple de l’Ajuntament de Martorelles en sessió ordinària celebrada el dia 15 de
gener de 2018 va aprovar l’acord de revocar els acords municipals adoptats amb
anterioritat a aquesta data, relatiu a la delegació de la Taxa cementiri municipal.
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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Martorelles de 15
de gener de 2018 pel qual va aprovar revocar els acords municipals adoptats amb
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació de la Taxa cementiri municipal en
la Diputació de Barcelona a l’empara del que preveu 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.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Martorelles 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.
1.14.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, 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 Premià de Dalt d’11 de juny de 2018 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin
delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, 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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Premià de Dalt d’11 de juny de 2018 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 - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, un cop providenciat el 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.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
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Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a
l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur
acceptació per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
1.15.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de 21 de febrer de 2018 i de 26
d’abril de 2018 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 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat de 21 de febrer de 2018 i 26 d’abril de 2018 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 la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de
delegació de data 21 de febrer de 2018.
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 majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
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1.16.- Dictamen de data 12 de setembre de 2018, pel qual es proposa
l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària.
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de
la província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, l’Ajuntament
ha delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les
altres exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a
les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió,
la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una
competència pot reservar, a favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de
seguiment de l’exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició,
suspensiva o resolutòria, o a termini.
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 4 de maig de 2015.
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, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues de 16 de gener de 2018, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
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competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article
7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció
General de Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades per l’alcaldia, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent.
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin,
les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per
resultar fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució
o tramitació.
m. Establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui
d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
n. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords primer.2 i segon de l’acord municipal de delegació.
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Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a
l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur
acceptació per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
1.17.- Dictamen de data 12 de setembre de 2018pel qual es proposa
l’acceptació de l’ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vacarisses, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses de 26 d’abril de 2018 acordà l’ampliació i la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions
delegades amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin
delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist 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 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Vacarisses de 26 d’abril de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
-

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena, excepte l’apartat corresponent a la garantia de restitució de voreres

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Vacarisses de 26 d’abril de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
-

-

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors
a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Taxa sobre llicències d’obres.
Taxa per recollida i cens d’animals domèstics.
Taxa per la vigilància especial.
Altres ingressos de dret públic.
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Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







Notificar 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
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 Vacarisses a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen.
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 presentades.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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
Les facultat atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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

VI – Contribucions especials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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

VII – Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VIII – Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i
comercials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

IX – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
excepte l’apartat corresponent a la garantia de restitució de voreres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Taxa pel servei d’abastament d’aigua i dret de connexió





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

XI – Les següents taxes
-

-

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posterior a
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
Taxa sobre llicències d’obres.
Taxa per recollida i cens d’animals domèstics.
Taxa per la vigilància especial.

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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

XII – Les següents taxes:
-

Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals.
Taxa per la prestació del servei de l’escola bressol.
Taxa per la prestació del servei de caràcter lúdic, cultural, esportiu i
d’entreteniment i similars.
Taxa per la prestació del servei de l’escola de música.

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Practica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XIII – Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Practica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – Quotes d’urbanització
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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 – Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via
de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
col·laboradores (Juntes de compensació i entitats urbanístiques de conservació), un
cop dictada la provisió de constrenyiment per part d’aquest Ajuntament.
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







Notificar 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 – Concessions administratives
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVII – Sancions diverses
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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

XVIII – Execucions subsidiàries
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







Notificar 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.

XIX – Costes judicials derivades de procediment contenciós-administratius
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







Notificar 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.

XX – Altres ingressos de dret públic
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:





Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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 majoria absoluta dels 49 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.18.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2018, pel qual es proposa aprovar el
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament del Masnou, del tram de la
carretera BV-5026 entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+085. (Exp. Núm.
2018/9918)
“Fets
La carretera BV-5026, en el terme municipal del Masnou, és actualment de titularitat
de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a través de
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat.
L’Ajuntament del Masnou ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
d’integrar el tram de la carretera BV-5026 comprés entre els punts quilomètrics
0+000 i 0+085 a la trama urbana (expedient 2018/9918)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en data 28 de març de
2018, va adoptar un acord en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a
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l’Ajuntament del tram de la carretera BV-5026 comprés entre els carrers de Joan
Miró i Jaume I.
La petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té
atribuïda la seva titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa
l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació a emès un informe tècnic
en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament
del Masnou en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit
tram de carretera, en els termes següents:
“(...) El tram de la carretera BV-5026 que es demana traspassar està dins del nucli
urbà del Masnou i és un tram de travessera urbana consolidada als dos marges de
la carretera. La major part del trànsit d’aquest tram de carretera és un trànsit urbà”.
La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 148.4 de
l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona,
publicada al BOPB de 22 de març de 2018, número de registre 2018012235, conté
les dades següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:
Longitud:
Amplada mitja:
Classe de ferm:
en calent tipus S-12
Estat del ferm:

BV-5026 CV de Masnou a Teià
0+000 Cruïlla de amb el carrer Jaume I
0+085 Cruïlla amb el carrer Joan Miró
85 m
6,00 m
221 segons la 6.1.I.C. i capa de rodament mescla bituminosa
Bo, presenta bon perfil transversal

Fonaments de dret
L’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit
territorial de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la
xarxa viària de Catalunya.
L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat
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de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba
el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.
La Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les atribucions de
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la
Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració
de la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als
òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la competència
d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per poder dictar
resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud formulada
per l’Ajuntament.
En virtut del conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
signat en data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes
de traspàs, signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la
Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
D’acord amb el que disposa l’article 147 de l’Ordenança reguladora de les
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, el qual en el seu punt 1er.
preveu la possibilitat que les carreteres de la Diputació de Barcelona, o els trams
concrets d’aquestes, que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin
traspassar als ajuntaments respectius i que a aquests efectes tenen la condició de
xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà.
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres,
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació
per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat,
sinó també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una
vegada dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per
l’Ajuntament, és procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament
competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la
inclusió del traspàs acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva
actualització i publicació, de conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General, en compliment d’allò
que disposa l’article 179.1.b) del Text Refós de la llei municipal i de règim local de
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Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la llei exigeix un
quòrum de votació especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe
de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament del Masnou, de
conformitat amb la petició formulada per acord de la Junta de Govern Local del
propi Ajuntament de data 28 de març de 2018, del tram comprès entre el punt
quilomètric 0+000 i el 0+085 de la carretera BV-5026, actualment de titularitat de la
Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la
Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que
s’efectua d’acord amb les característiques tècniques del referit tram que es
determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen present.
Segon. Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als
efectes de la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que
disposa l’article 7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament del Masnou els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 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.ñ) 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
polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).

Àrea de Presidència
Secretaria General

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
1.19.- Dictamen de data 5 de novembre de 2018, pel qual es proposa aprovar
la quarta i darrera Addenda al conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu
Romàntic Can Papiol. (Exp. núm. 2018/16413)
“Aprovació addenda
Fets
La Diputació 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 s’hi troba instal·lada per a la seva exposició
pública.
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 al 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.
Al 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 €.
En data 4 d’agost de 2014, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de
Barcelona de data 27 de març de 2014, es va formalitzar amb aquest ajuntament
una addenda per ampliar en dues anualitats més les aportacions econòmiques
previstes al Pacte Sisè del conveni, amb una aportació total de 50.444,00 €. Des de
llavors, prèvia petició de l’Ajuntament, la Diputació ha anat col·laborant
econòmicament en la gestió i manteniment de l’equipament mitjançant aportacions
anuals per valor de 25.000,00 € cadascuna.
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, essent el Museu Romàntic Can Papiol un dels museus més
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emblemàtics de Vilanova i la Geltrú i un dels més singulars de Catalunya, amb una
gran acceptació per part del públic, com ho demostra l’important nombre de
visitants que rep aquest equipament any rere 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, en data 13 de
setembre de 2018, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat de nou la
col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’assegurar el
manteniment de l’equipament en condicions òptimes i així donar millor servei als
ciutadans.
La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i considera adient signar una quarta addenda, que serà la
darrera, al conveni de referència per tal de modificar la redacció del seu Pacte Sisè,
en el sentit d’ampliar a l’anualitat 2018 la col·laboració econòmica prevista per la
Diputació, per un import de 25.222,00 €.
La modificació proposada per aquesta quarta i darrera addenda consisteix a
agrupar en un sol paràgraf les aportacions econòmiques del període 2014-2017 i
afegir un nou paràgraf al Pacte Sisè per regular l’aportació econòmica addicional de
la Diputació per a 2018.
En aquest sentit, on diu:
“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del
Museu a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i
difusió de la col·lecció artística per part de l’Ajuntament.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR,
que serà satisfeta en onze anys de la següent forma:
Any 2003: 144.623 EUR
Any 2004: 132.401 EUR
Any 2005: 120.238 EUR
Any 2006: 108.135 EUR
Any 2007: 96.093 EUR
Any 2008: 84.115 EUR

Any 2009: 72.200 EUR
Any 2010: 60.352 EUR
Any 2011: 48.572 EUR
Any 2012: 36.861 EUR
Any 2013: 25.222 EUR

La Diputació de Barcelona ha ampliat per al període 2014-2016 la col·laboració
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant aportacions addicionals per un
import total de 75.666 €, repartits per anualitats de la següent manera:
Any 2014: 25.222 EUR
Any 2015: 25.222 EUR
Any 2016: 25.222 EUR
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La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2017 la col·laboració econòmica
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de
25.222 EUR. Aquesta aportació addicional serà satisfeta per la Diputació de
Barcelona un cop l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú justifiqui la despesa
realitzada, mitjançant certificació acreditativa signada per funcionari públic
habilitat en l’exercici de les seves funcions. La data límit per a la presentació
d’aquesta certificació és el 31 de març de 2018.”
Ha de dir:
“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del
Museu a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i
difusió de la col·lecció artística per part de l’Ajuntament.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR,
que serà satisfeta en onze anys de la següent forma:
Any 2003: 144.623 EUR
Any 2004: 132.401 EUR
Any 2005: 120.238 EUR
Any 2006: 108.135 EUR
Any 2007: 96.093 EUR
Any 2008: 84.115 EUR

Any 2009: 72.200 EUR
Any 2010: 60.352 EUR
Any 2011: 48.572 EUR
Any 2012: 36.861 EUR
Any 2013: 25.222 EUR

La Diputació de Barcelona ha ampliat per al període 2014-2017 la col·laboració
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant aportacions addicionals per un
import total de 100.888 €, repartits per anualitats de la següent manera:
Any 2014: 25.222 EUR
Any 2015: 25.222 EUR
Any 2016: 25.222 EUR
Any 2017: 25.222 EUR
La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2018 la col·laboració econòmica
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de
25.222 EUR. Aquesta aportació addicional serà satisfeta per la Diputació de
Barcelona un cop l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú justifiqui la despesa
realitzada, mitjançant certificació acreditativa signada per funcionari públic
habilitat en l’exercici de les seves funcions. La quantitat a justificar haurà de ser
com a mínim l’import de l’aportació. La data límit per a la presentació d’aquesta
certificació és el 31 de març de 2019.
En compliment del que estableix la Disposició Addicional 8a. de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, aquesta serà la darrera
addenda que es pugui formalitzar en el marc d’aquest conveni.”
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Aquest finançament addicional de 25.222,00 € que es compromet a assumir la
Diputació de Barcelona s’haurà de satisfer a càrrec de la següent aplicació
pressupostària del pressupost corporatiu vigent: G/40102/33300/46201.
Atès el context normatiu sobrevingut sobre les limitacions a la vigència dels
convenis, la Diputació de Barcelona té la voluntat de procedir a la revisió d’aquest
conveni en els termes previstos per la Disposició Addicional 8a. de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Fonaments de dret
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo.
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 que la Disposició Addicional 8a. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
jurídic del sector Públic (en endavant LRJSP) estableix que tots els convenis
vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hauran d’adaptar a les
seves disposicions abans del 2 d’octubre de 2019. Aquesta adaptació serà
automàtica per aquells convenis que no tingui fixat un termini de vigència concret o
bé que hagin fixat una pròrroga tàcita per temps indefinit, en quin cas el termini
finalitzarà el 2 d’octubre de 2020.
L’Oficina de Patrimoni Cultural ha elaborat la memòria justificativa, tal com estableix
l’art. 50 de la LRJSP.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Gerència de Serveis de Cultura proposa al vicepresident 3er i president delegat de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports que elevi al Ple, previ informe de la Comissió
informativa i de seguiment de Cultura, Educació i Esports d’aquesta Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR una quarta i darrera 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:
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“QUARTA I DARRERA 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, PER AMPLIAR A L’ANUALITAT 2018 L’APORTACIÓ
ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PREVISTA AL PACTE SISÈ DEL
CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, diputat
delegat de Cultura, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018
(publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018), assistit pel secretari delegat, senyor Juan
Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de
la corporació (núm. 7233/18), de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB de 17 de juliol
de 2018
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.- En data 4 d’agost de 2014, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de Barcelona de
data 27 de març de 2014, es va formalitzar amb aquest Ajuntament una addenda per
ampliar en dues anualitats més les aportacions econòmiques previstes al Pacte Sisè
d’aquest Conveni, amb una aportació total de 50.444,00 €. Des de llavors, prèvia petició
presentada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Diputació ha anat col·laborant
econòmicament en la gestió i manteniment de l’equipament mitjançant una aportació
anual de 25.222,00 €.
IV.- En data 13 de setembre de 2018, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat de
la Diputació una nova pròrroga de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona
per a l’any 2018 en la mateixa quantitat que les darreres anualitats 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.
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V.- La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú per tal que aquest pugui dotar a la ciutat d’uns equipaments i serveis
de qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de gran rellevància. En aquest sentit,
considera adient signar una quarta 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 una anualitat més per un import de 25.222,00 €.
VI.- Atès el context normatiu sobrevingut sobre les limitacions a la vigència dels
convenis, la Diputació de Barcelona té la voluntat de procedir a la revisió d’aquest
conveni, signat al 2002 amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en els termes previstos
per la Disposició Addicional 8a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
sector públic. Per tant, l’addenda que es tramita al 2018 serà la darrera que es tramitarà
amb relació a aquest conveni.
VII.- Aquesta addenda ha estat aprovada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona
de data .........................
VIII.- Aquesta addenda ha estat aprovada per ........................................... de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú en data ..................
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
Es modifica la redacció del Pacte Sisè, relatiu als recursos econòmics a aportar per la
Diputació de Barcelona, que queda redactat de la següent manera:
“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del
Museu a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i difusió
de la col·lecció artística per part de l’Ajuntament.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR, que
serà satisfeta en onze anys de la següent forma:
Any 2003: 144.623 EUR
Any 2004: 132.401 EUR
Any 2005: 120.238 EUR
Any 2006: 108.135 EUR
Any 2007: 96.093 EUR
Any 2008: 84.115 EUR

Any 2009: 72.200 EUR
Any 2010: 60.352 EUR
Any 2011: 48.572 EUR
Any 2012: 36.861 EUR
Any 2013: 25.222 EUR

La Diputació de Barcelona ha ampliat per al període 2014-2017 la col·laboració
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant aportacions addicionals per un
import total de 100.888 €, repartits per anualitats de la següent manera:
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Any 2014: 25.222 EUR
Any 2015: 25.222 EUR
Any 2016: 25.222 EUR
Any 2017: 25.222 EUR
La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2018 la col·laboració econòmica
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de
25.222 EUR. Aquesta aportació addicional serà satisfeta per la Diputació de
Barcelona un cop l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú justifiqui la despesa realitzada,
mitjançant certificació acreditativa signada per funcionari públic habilitat en l’exercici
de les seves funcions. La quantitat a justificar haurà de ser com a mínim l’import de
l’aportació. La data límit per a la presentació d’aquesta certificació és el 31 de març
de 2019.
En compliment del que estableix la Disposició Addicional 8a. de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, aquesta serà la darrera addenda que es
pugui formalitzar en el marc d’aquest conveni.”
Segon.- 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 electrònicament la present
addenda.”

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de vint-i-cinc mil dos-cents vint-idos euros (25.222,00 €) en concepte d’aportació econòmica addicional de la
Diputació per a l’any 2018 al pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost
corporatiu vigent que es detalla a continuació: G/40102/33300/46201.
Aquesta aportació addicional l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’haurà de destinar
a finançar el manteniment del Museu Romàntic Can Papiol, així com la conservació
i difusió de la seva col·lecció artística.
Aquesta aportació addicional l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’haurà de justificar
abans del 31 de març de 2019 amb despeses realitzades en el període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 i en els termes que s’expressen a
l’addenda.
Tercer.- ADQUIRIR el compromís en ferm per a l’any 2019 d’adaptar el conveni
objecte d’aquesta quarta addenda a les disposicions de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, pel que fa a la seva vigència.
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Quart.- FACULTAR el diputat delegat de Cultura per a la formalització d’aquesta
addenda i la substantació de quantes actuacions se’n derivin.
Cinquè. NOTIFICAR 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 majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
2.- 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).
2.1.- Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per
al compliment de la legislació en memòria i reparació històrica i per a la
retirada del monument franquista ubicat a la Muntanya de Montserrat.
“Atès que les generacions presents i futures tenim el deure de preservar la memòria
històrica i democràtica de Catalunya, en el període que abasta la Segona
República, la Guerra Civil, la Dictadura i la Transició fins a l'entrada en vigor de
l'Estatut d'Autonomia de 1979, com una de les millors eines per contribuir a
assegurar que mai més es pugui imposar un règim dictatorial com el que va finir
amb la conquesta de la democràcia durant la Transició.
Atès que entre els principis rectors que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el
legislador estatutari hi va situar, a l'article 54, la memòria històrica on els poders
públics "han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de
Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels
drets i les llibertats democràtiques".
Atès que, en aquest sentit, han estat fins ara diverses les actuacions normatives
catalanes que cal considerar incardinades en aquest esforç de recuperació i
manteniment de la memòria col·lectiva sobre el període que abasta la Segona
República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició.
Atès que trobem, en primer lloc, la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial
Democràtic, que creà aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d'obrar, amb l'objecte de desplegar les polítiques públiques
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del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la
memòria democràtica.
Atès que poc després, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir
persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el seu article
15.1 que “Les Administracions públiques, en l’exercici de les seves competències,
prendran les mesures oportunes per la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres
objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la
rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes
mesures s’hi podrà incloure la retirada de subvenciones o ajudes públiques”.
Atès que, tal com ha fet l’actual Govern estatal respecte proposar i aprovar els
tràmits per la retirada de la tomba del dictador Francisco Franco del recinte del
Valle de los Caídos, hauria de fer la Generalitat retirant el monument de la dictadura
franquista dedicat al Terç de Requetès, prop del monestir de Montserrat.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els
següents ACORDS:
1. Instar el Govern de la Generalitat que, en compliment de la legislació vigent
en Memòria Històrica, faci les gestions necessàries per retirar el monument
dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la
Plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins el terme municipal
de Monistrol de Montserrat.
2. Instar el Govern de la Generalitat que, en compliment de la legislació vigent
en Memòria Històrica, faci les gestions necessàries per conservar i museïtzar
tant el monument esmentat com altres elements que poguessin resultar
retirats de l’entorn esmentat, si els informes tècnics corresponents avalen
l’interès històric o artístic dels seus elements.
3. Sumar-nos a la determinació del Govern de l’Estat per haver donat
compliment a la normativa estatal en matèria de memòria històrica quant a la
retirada de la tomba del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los
Caídos, i a la dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que varen
donar suport al Real Decret-Llei per fer-ho possible.
4. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya i al Monestir de Montserrat.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=2221
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="
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Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), CUP - Poble Actiu (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció dels Grups Polítics Partit Popular (3) i Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 6
abstencions.
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, per deixar de donar subvencions a la Fundació Pro Vida.
“Arrel de les informacions aparegudes per l’Observatori de Drets Sexuals i
Reproductius en el que denuncien que la Fundació Pro Vida rep 30.000 euros de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, des de la CUP-PA creiem que
és necessari denunciar i acabar amb aquesta situació, per diferents motius.
La Fundació Pro Vida és una fundació que està en contra de l’avortament lliure i
gratuït, per tant entenem que està en contra del dret a decidir de les dones i això va
directament en contra de la defensa dels drets humans que hauria de defensar la
Diputació de Barcelona. De fet, aquestes darreres setmanes coneixíem que el
Comitè de Drets Humans de la ONU demana que s’eliminin els obstacles per un
avortament segur i legal.
Per tots aquests motius el Grup CUP-Poble Actiu proposa al ple de la Diputació de
Barcelona l’ adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Que la Diputació de Barcelona obri un expedient informatiu sobre les
partides pressupostàries que s’han destinat a la Fundació Pro Vida amb les
explicacions pertinents de com és que això ha succeït així com posi els
mecanismes necessaris perquè la Diputació de Barcelona, deixi de concedir
subvencions amb aquesta Fundació de manera immediata.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=3195
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria simple, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de
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Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), CUP - Poble Actiu (3) i el
diputat no adscrit (1), el vot en contra del Grup Polític Partit Popular (3) i l’abstenció
dels Grups Polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (10) i Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (3), sent el
resultat definitiu de 19 vots a favor, 3 vots en contra i 27 abstencions.
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona,
per a l’atorgament d’ajudes extraordinàries als municipis afectats pels aiguats
de la tardor 2018 a la demarcació de Barcelona i per a la inversió en
manteniment de les infraestructures de mobilitat al territori.
“Atès que durant la tardor de 2018 diversos municipis de la demarcació s’han vist
afectats per episodis de fortes pluges amb quantitats de més de 120 litres per metre
quadrat en molt d’ells.
Atès que com a conseqüència d’aquestes fortes pluges van produir-se nombrosos
desperfectes: despreniments, caigudes de murs i arbres i fins i tot 108 veïns i
veïnes de Viladecavalls van haver de ser desallotjats dels seus domicilis per
despreniments que van afectar a l’estructura del seu habitatge habitual.
Atès que arrel d’aquests episodis extraordinaris va poder-se comprovar la manca de
manteniment de multitud de talussos d’infraestructures de mobilitat del territori
afectat com la carretera C-58 i la línia R4 de Rodalies.
Atès que el passat 20 de novembre va produir-se el descarrilament d’un tren de la
línia R4 de Rodalies al seu pas pel terme municipal de Vacarisses com a
conseqüència d’un despreniment de terra. Un accident que va causar un mort i 49
persones ferides.
ACORDS
Primer.- Instar la Diputació de Barcelona a donar l’ajuda econòmica i tècnica
necessària, mitjançant el fons de contingència, als municipis afectats pels aiguats
de la tardor de 2018 per fer front als desperfectes ocasionats.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a donar l’ajuda econòmica i tècnica
necessària als municipis afectats pels aiguats de la tardor de 2018 per fer front als
desperfectes ocasionats.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a augmentar la inversió en manteniment
de les infraestructures de mobilitat de la seva titularitat i a millorar els protocols de
seguretat per episodis climatològics adversos.
Quart.- Instar el Ministerio de Fomento i ADIF a augmentar la inversió en
manteniment de la línia R4 de Rodalies. Així com sol·licitar les explicacions
pertinents davant l’accident mortal de Vacarisses.
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Cinquè.- Traslladar els presents acords als Ajuntaments afectats, al Govern de la
Generalitat, al Ministerio de Fomento, a Adif i a l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic (PTP) pel seu coneixement i efectes.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=4710
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
2.4.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la
Corporació i pels presidents delegats de les Àrees.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de
Presidència, compresos entre els números 10407 al 12335, ambdós inclosos, de
l’any 2018; Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els
números 10237 al 12002, ambdós inclosos, de l’any 2018; Àrea de Cultura,
Educació i Esports, compresos entre els números 10412 al 12200, ambdós
inclosos, de l’any 2018; Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els
números 10250 al 12014, ambdós inclosos, de l’any 2018 i Àrea d’Atenció a les
Persones, compresos entre els números 10404 al 12143, ambdós inclosos, de l’any
2018, i dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents a la sessions
ordinàries de dates 11 i 25 d’octubre de 2016.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=6013
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

2.5.- Precs
Es formulen diversos precs que es troben recollits en la gravació de la sessió
plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=6022
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="
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Abandonen la sessió els diputats senyors Monras (PSC-CP) i González (PSCCP).
2.6.- Preguntes
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de preguntes, que es troba recollit
en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018112901?ts=6171
HASH del vídeo:”+JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw="

Abandona la sessió la diputada senyora Marín (PSC-CP).
De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria
General s’indica el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups,
des de la darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que
estan pendents de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de
les respostes a l’Acta de la present sessió.
1. Pregunta, formulada en data 7 de maig de 2018 pel Grup Partit Popular, que
diu:
El Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona que subscribe, de
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad,
presenta, para ser contestada per escrito, con entrega de la documentación que
corresponda la siguiente, PREGUNTA:
En relación con el contrato para la confección de un busto del nuevo rey Felipe VI
que hizo la Diputación de Barcelona, deseamos saber si se ha pagado el importe
del contrato al contratista y si éste ha entregado el busto a la Diputación de
Barcelona. En caso de que haya sido entregado este busto queremos saber en qué
fecha, donde está almacenado y por qué no se exhibe en el salón plenario de la
Corporación.
Pregunta pendent de resposta.

2.

Pregunta formulada, en data 27 de setembre de 2018, pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadania, que diu:

JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, Diputado Portavoz Adjunto del Grupo
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona
comparezco y, mediante el presente escrito, paso a formular respetuosa
SOLICITUD del siguiente apartado:
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Primeramente les agradezco su respuesta a nuestra pregunta con registro de
entrada 1840037344 en que nos trasladan la relación de transferencias de capital
a favor del Ayuntamiento de Badalona para el período 2015-2018.
En relación a su respuesta, nos detalla un subapartado titulado “Meses de
Concertació 2015-2019 pendent formalitzar”. Le adjunto el detalle:
Meses de Concertació 2015-2019 pendent formalitzar
-

Nova Inversió per al foment de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la
mobilitat de Badalona 1.700.000,00 €
Pla Habitatge Municipal 2015-2020 860.000 €
Adequació i millora edificis municipals 2.020.000 €
TOTAL PENDENT DE FORMALITZAR

4.580.000,00 €

En referencia a los proyectos incluidos es este subapartado nos gustaría que nos
hicieran las siguientes aclaraciones:
1. Si alguno de estos proyectos está recogido en alguna aplicación
presupuestaria en los Presupuestos de la Diputación de Barcelona 2018.
2. Nos gustaría conocer los números de expediente de las inversiones
relacionadas en “Meses de Concertació 2015-2019 pendent formalitzar”.
3. Si existe algún proyecto para realizar cualquiera de las acciones
relacionadas en las “Meses de Concertació 2015-2019 pendent
formalitzar”. En caso afirmativo, nos gustaría que nos facilitaran una copia
de los mismos.
El que fa referència als projectes
-

Nova Inversió per al foment de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la
mobilitat de Badalona 1.700.000,00 €
Adequació i millora edificis municipals 2.020.000 €

Restava pendent de respondre el que fa referència al Pla Habitatge Municipal 20152020 860.000 €. La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació ha estat tramesa en data 29 de
novembre de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 27 de setembre i número de registre 1840041852 on
formulàveu diferents preguntes, us trasllado la informació facilitada des de la Direcció de
Serveis de Cooperació Local que es detalla a continuació:
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En tant que les dotacions pressupostàries per fer front a les actuacions inversores de
Meses del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (d’ara en endavant, Pla XGL) estan
subordinades en primer lloc a l’anualitat de la periodificació econòmica i, en segon lloc, al
moment de la formalització dels preacords assolits, els crèdits pressupostaris
corresponents s’autoritzen i disposen a través d’operacions comptables “AD” d’autorització
i disposició de la despesa en el moment en que l’ens local beneficiari de preacords de
Meses de concertació del Pla XGL realitza davant la Diputació de Barcelona el tràmit de
formalització dels ajuts. Mentrestant aquest tràmit no es realitza, a les aplicacions
pressupostàries de despesa de la corporació destinades a fer front a la despesa de les
inversions de Meses del Pla XGL existeix crèdit disponible a l’espera de que les
formalitzacions siguin presentades i es pugui autoritzar i disposar la despesa per a aquests
projectes.
El tràmit de formalització per part dels ens locals queda regulat en l’article 3 de les
Instruccions de gestió de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019 aprovades per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número
10332/16, de 26 d’octubre de 2016 (BOPB de 31 d'octubre de 2016), que disposa:
“3. Formalització de preacords.
3.1. La formalització de preacords és el tràmit que l'ens destinatari realitza respecte dels
seus preacords consistents en ajuts econòmics i mitjançant el qual acredita que el
preacord compleix les condicions establertes a l'article 5 de les presents instruccions.
3.2. La formalització es duu a terme mitjançant la presentació del document normalitzat,
disponible a la Seu electrònica de la Diputació, el qual ha de ser signat pel secretari/ària
de l'ens o per funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi
per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.
3.3. La formalització de preacords s'ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per
tramitar-la es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp.
3.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
3.5. Els preacords consistents en la redacció de plans, projectes i informes, o en l’execució
d'obres per la pròpia Diputació, es formalitzen d'ofici a partir del seu any d'inici previst i
d'acord amb les condicions administratives i pressupostàries fixades per garantir la
viabilitat de les actuacions.”
Un cop l’ens local beneficiari realitza el tràmit de formalització dels preacords, la Diputació
de Barcelona aprova la formalització dels preacords en els termes establerts per l’article 8
de les Instruccions de gestió de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019:
8. Aprovació de les formalitzacions de preacords.
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8.1. Els centres gestors de la Diputació de Barcelona son els responsables d'elaborar i
tramitar els actes administratius d’aprovació de les formalitzacions de preacords, també
anomenats d’aprovació d'actuacions, mitjançant els quals s'aproven les disposicions
dineràries o en espècie corresponents als preacords.
8.2. En l’aprovació d'actuacions, es pot recórrer als següents procediments: a. Aprovació
d'actuacions parcials: quan un preacord inclogui diverses actuacions, aquestes es poden
aprovar amb caràcter successiu.
b. Aprovació d'actuacions pluriennals: Els centres gestors han de dividir l'import formalitzat
en les anualitats i quantitats que millor s’adeqüin als terminis d’execució de l’actuació,
tenint en compte que la despesa ha d'executar-se i justificar-se com a molt tard el 30 de
novembre de l'exercici següent a aquell en que la Diputacio l'hagi imputat
pressupostàriament.
8.3. L’aprovació de la formalització del preacord s'ha de notificar als destinataris.
Transcorregut el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la
notificació, sense que l'ens hagi manifestat expressament la seva renúncia, l'ajut s'ha
d'entendre acceptat tàcitament. No obstant això, durant d'aquest termini, l'ens pot
acceptar-lo expressament per tal d'agilitzar l’execució de les actuacions corresponents.
L'acte d’aprovació de la formalització del preacord pot establir, en tot cas, l’acceptació
expressa.
El termini per formalitzar el preacords de Meses per part dels ens locals beneficiaris inclou
el termini comprès entre l’any de la periodificació del preacord i el 31/10/2019, com a
termini màxim per a formalitzar.
Tot aquest procediment queda regulat pels articles 3 a 8 de les Instruccions de gestió de
les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que es pot
consultar a l’espai de tràmits del Pla XGL de la Seu electrònica corporativa, a l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_meses.asp#2016_2019
Respecte els números d’expedient de les inversions relacionades en “Meses de
concertació 2015-2019 pendents de formalitzar”.
Els preacords citats en el present escrit assignats a l’Ajuntament de Badalona varen ser
adoptats per Decret de la Presidència d’aprovació dels preacords num. 771/16, de 28 de
juliol de 2016.
En el moment actual, en no haver-se formalitzat els citats preacords, no existeixen encara
els expedients corresponents. Aquests expedients es crearan amb l’aprovació de les
formalitzacions de preacords per part de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’exposat
en el punt 1 del present document i d’acord amb l’article 8 citat de les Instruccions de
gestió de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
En relació si existeix projecte per a realitzar qualsevol de les accions relacionades en les
“Meses de concertació 2015-2019 pendent de formalitzar”.
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La informació associada a l’expedient es remet a la Diputació de Barcelona a nivell
informatiu en el moment de la formalització però la documentació íntegra relativa al
projecte resta en poder de l’ajuntament, que és qui aprova el projecte per a licitar i
executar les actuacions.
D’altra banda, cal tenir en compte que la presentació del
projecte no és un requisit exigit per a la presentació de les sol·licituds per a les Meses de
concertació, d’acord amb l’establert en les Instruccions de presentació de sol·licituds per a
les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovades per
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 1198/15, de 15 de desembre
de 2015 (BOPB de 22 de desembre de 2015).
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

3. Pregunta, formulada en data 5 d’octubre de 2018 pel Grup CUP-Poble Actiu,
que diu:
Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir
coneixement de les xifres totals de:
1. El ingressos, subvencions... a cadascun dels grups polítics de la Diputació
durant els darrers 8 anys.
2. Les despeses (totes les sortides de diners) de cada grup polític de la
Diputació durant aquest mandat.
3. Les targetes de dèbit i de crèdit associades als comptes corrents de la
Diputació de Barcelona. Indicant quines persones tenen accés a les
mateixes i els extractes complets de despeses de les mateixes durant els
darrers 8 anys.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat tramesa en data 29 de novembre de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb data d’entrada 13 de novembre 2018 i registre número
1840047468, us trasllado l’informe facilitat des la Tresoreria de la corporació, relatiu a les
targetes de dèbit i de crèdit associades als comptes corrents de la Diputació de Barcelona
i el dictamen i decrets que fan referència a la qüestió plantejada.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
A l’escrit s’afegien l’Acord 127/2015, adoptat pel Ple en sessió extraordinària de 29 de
juliol de 2015, i els Decrets de la Presidència 924/2016, 1194/2017 i 1274/2018, pels quals
es fixen les aportacions econòmiques al Grups polítics de la corporació, així com l’informe
de la Tresoreria que ens transcriu a continuació:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. Pregunta, formulada en data 9 d’octubre de 2018 pel Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadania, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes
apartados:
En relación en su respuesta a nuestro escrito con registro de entrada 1840037344
sobre los proyectos de inversión de capital y de las transferencias de capital
acordados, pactados, adjudicados, autorizados, y de su estado de ejecución
que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las
entidades que conforman su sector público, con el Ayuntamiento de Badalona,
nos gustaría tener más información y si es posible acceder a los expedientes acerca
de los siguientes tres proyectos:
AJUNTAMENT DE BADALONA - Subvencions de Capital Període 2015 – 2018
Ex. Nº Exp.

Aplicació Pressupostària Fase Denom. Aplic.

1) 2018 2018/0004157 G/14200/49100/76260

AD

Import

Digitalització Gestió Econòmica

400.000,00

Meses de concertació 2015-2019 pendent formalitzar
Import

2) Nova inversió per al foment de la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la mobilitat a
Badalona

3) Adequació i millora edificis municipals.

1.700.000,00
2.020.000,00

La resposta dels punts 2 i 3, consistent en un informe signat per la Cap de Servei
d’Equipaments i Espai Públic, va ser tramesa en data 15 d’octubre de 2018.
Restava pendent el punt 1, al qual s’ha donat resposta, per escrit del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
que ha estat tramès en data 29 de novembre de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb número de registre 1840043200 data 9 d’octubre, apartat
1, us trasllado la informació facilitada des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i
Sistemes Corporatius.
En relació amb el projecte de Digitalització i Gestió Econòmica, amb l’Ajuntament de
Badalona la situació és:





Sol·licitud a la Direcció de Serveis de Cooperació Local - 30/03/2016:
Àmbit: Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Import sol·licitat: 400.000,00€
Actuació: Digitalització gestió econòmica corporació local:
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Incorporar elements associats a la nova aplicació de gestió econòmica de la
corporació local i planificar la implantació dels següents processos:
1. Gestió electrònica integrada de procediments de contractació amb signatura
electrònica i repositori de gestió documental
2. Gestió electrònica del registre de factures en totes les seves fases (actualment
només funciona el registre inicial VIA-FACE_AOC)
3. Gestió electrònica dels processos de fiscalització associats als procediments
administratius
4. Nou aplicatiu d’inventari patrimonial integrat a la gestió econòmica
5. Nou aplicatiu de gestió de costos per activitats i cost efectiu
6. Nou aplicatiu del portal del proveïdor

 Antecedents i justificació:
o L’any 2015, l’Ajuntament ha substituït l’antiga aplicació de gestió econòmica per un
entorn tecnològic que permet avançar cap a la gestió electrònica de tots els
processos administratius relacionats amb la formació, gestió i liquidació del
pressupost municipal.
o Per l’any 2016 i 2017 cal incorporar altres elements associats a la mateixa aplicació i
implantar nous processos.
 Objectius i resultats esperats:
o Racionalitzar la gestió econòmica i els procediments administratius associats
(contractació, fiscalització...).
o Millorar la tramitació dels expedients de gestió econòmica i reduir substancialment el
període mig de pagament de les obligacions contretes.
o Obtenir majors ingressos patrimonials derivats d’una millor eficiència de la gestió
patrimonial.
o Automatitzar la comptabilització de les amortitzacions dels béns de l’inventari de
Patrimoni dins l’actual sistema de gestió econòmica.
 Finançament previst:
o Import sol·licitat: 400.000,00€
o Import a càrrec de l’ens: 200.000,00€
o Cost total (IVA inclòs): 600.000,00€






Informe preavaluació a petició de la DSCL: 11/04/2016
Decret d’aprovació del preacord: 28/07/2016
Formalització del preacord: 01/03/2018
Decret d’aprovació de la formalització: 12/06/2018
Pendent justificació despeses

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
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5. Pregunta, formulada en data 11 d’octubre del 2018 pel Grup Partit Popular,
que diu:
Per tal de ser contestades per escrit amb lliurament de documentació, si s’escau,
formulem aquestes preguntes sobre el manteniment de determinades carreteres al
seu pas pel municipi de Canovelles
En relació amb la carretera de Caldes al seu pas pel municipi de Canovelles
Vull conèixer l’estat del projecte executiu relatiu a les obres de les voreres
corresponent a aquest tram.
Qui té la competència de la construcció d’aquestes voreres i del seu manteniment.
Ha demanat l’Ajuntament de Canovelles la realització d’aquestes voreres, en quines
dades i per quines raons la Diputació no ha executat aquestes obres.
Sobre la carretera de BV1439 al seu pas per l’Avinguda Canovelles
A quina administració li correspon netejar les males herbes i en general el
manteniment de les voreres d’aquest tram.
Quines quantitats s’han gastat en els darrers 5 anys i en quines accions pel
manteniment de les voreres la carretera de BV1439 al seu pas per l’Avinguda
Canovelles.
(Aquesta pregunta substitueix la formulada pel mateix Grup en data 8 d’octubre de
2018, en haver detectat una errada material en el seu redactat).
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 28 de novembre de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb núm. de registre 1840043536, us trasllado tal i com ens
informen des de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, en relació a la carretera de Caldes al seu pas pel municipi de
Canovelles, aquesta actuació ha quedat arxivada per manca d’acord amb l’Ajuntament.
D’altra banda, en relació a la qüestió plantejada sobre la carretera BV-1439 al seu pas per
l’Avinguda Canovelles, aquests treballs de neteja de males herbes de la xarxa de
carreteres, són realitzats per una empresa adjudicatària d’un contracte de serveis, la qual
cosa no fa possible conèixer el cost que ha tingut la neteja del tram de l’avinguda
Canovelles esmentada.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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6. Pregunta, formulada en data 17 de setembre de 2018, pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
D. Miguel Angel Ibáñez, Presidente del Grupo de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía en la Diputación Provincial de Barcelona
EXPONE
Que el artículo 73.3, segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local dispone:
“El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los grupos políticos unas dotación económica que deberá contar
con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función
del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que , en su
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones
de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.”
Que, a su vez, el artículo 2.e) de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación pública, de los partidos políticos estarán constituidos, entre otros, por
“Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los grupos
de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.”
Que corresponde al Pleno de la Corporación, según ha sido entendido por parte de
los distintos órganos fiscalizadores, pero también consultivos, de ámbito estatal y
autonómico, la regulación de la asignación y el uso de las subvenciones percibidas
por los grupos de las diputaciones provinciales.
Que, ante la ausencia de dicha regulación, se planta la duda sobre los gastos
asimilables a los de funcionamiento a los que se puede destinar la subvención
percibida por los grupos de las diputaciones para sufragar sus gastos de
funcionamiento.
SOLICITA
Que por parte del órgano competente de la Corporación se informe sobre la
legalidad de que los grupos de esta Diputación Provincial puedan destinar, entre los
gastos a subvertir con la subvención percibida para sufragar sus gastos de
funcionamiento, las aportaciones que, como gastos asimilables, los partidos
políticos pudiesen percibir como consecuencia de las actividades que realizan en
apoyo al funcionamiento de los grupos, la labor de sus integrantes o de ambos.
(Si bé la pregunta va tenir entrada en data 17 de setembre, la seva tramitació es va
iniciar amb posterioritat).
Pregunta pendent de resposta.
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7. Pregunta, formulada en data 13 de novembre de 2018, pel Grup CUP-Poble
Actiu, que diu:
Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem saber quan es
va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el suport tècnic i financer per tal
d'encarregar un estudi de viabilitat econòmic i jurídic que analitzi la possibilitat de
crear un ens de caire supramunicipal que gestioni de manera directa els serveis
funeraris de la comarca del Vallès Occidental, i en quin punt es troba la mateixa.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 28 de novembre de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada número 1840047467, us informo que
en data 23 de juny de 2017 va tenir entrada a la Diputació de Barcelona, una carta del
consell Comarcal del Vallès Occidental adreçada a la presidència en la qual s’exposa que,
arrel d’una moció presentada pel grup comarcal de les CUP-CAV, es va aprovar per part
del Consell Comarcal encarregar un estudi de viabilitat per a prestar serveis funeraris des
de l’administració pública.
Manifesta a la carta que diferents ajuntaments de la comarca estan estudiant la possibilitat
d’internalitzar serveis i entre aquests serveis els funeraris. El Consell Comarcal manifesta
que volen fer una revisió des dels ajuntaments, emmarcada dins el debat general sobre la
gestió dels serveis públics, en aquest sentit, sol·liciten a la Diputació de Barcelona el
suport tècnic i financer per encarregar un estudi de viabilitat econòmic i jurídic que analitzi
la possibilitat de prestar els serveis funeraris des de l’administració pública.
Anterior a aquesta sol·licitud, el 6 d’abril de 2017, el Consell Comarcal del Bages va
presentar una petició en aquest mateix sentit.
El grup de treball transversal dirigit per la Coordinació General posa de manifest que la
Diputació de Barcelona no té cap línia de catàleg que concreti aquest tipus d’ajut ni
econòmic ni tècnic pel que fa a l’estudi de la viabilitat de prestar els serveis funeraris per
part de l’administració pública.
Des de la gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic, es ve donant suport als ajuntaments en la planificació, disseny, manteniment
i gestió dels cementiris municipals. No hi ha antecedents, però, de suport en l’àmbit dels
serveis funeraris, atès que es tracta, al contrari dels cementiris, d’un servei no obligatori
que es troba liberalitzat.
Ha calgut, doncs, informar-se de la problemàtica i identificar consultors amb coneixements
i experiència en aquest tipus d’estudi i que fossin independents de les empreses que
presten aquest serveis, per tal de garantir un estudi objectiu i independent d’interessos
comercials.
D’altra banda, l’estudi es va plantejar únicament com un anàlisi dels aspectes econòmics i
de mercat sense entrar en els aspectes organitzatius i jurídics que la creació d’aquesta
empresa suposarien. Era necessari tenir un estudi de partida previ i de caràcter inicial.
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L’1 de març de 2018 s’aprovà el contracte menor de serveis per a la redacció d’un “Estudi
de viabilitat econòmica per a la prestació de serveis funeraris” per al Consell Comarcal del
Bages a la consultora Faura-Casas per un import de 18.089,50 € (IVA inclòs)
Aquest estudi es va rebre el 8 d’octubre del 2018 pel Servei d’Equipaments i Espai Públic i
es lliura al Consell Comarcal.
L’estudi analitza la situació actual de l’oferta de serveis funeraris a la Comarca del Bages a
nivell quantitatiu, qualitatiu i de cost pel ciutadà i estableix un model viable econòmicament
que permetria:


Construir un tanatori públic que oferís serveis funeraris integrals, a més d’oferir les
seves instal·lacions a altres operadors de cara a millorar la competència.



Fer-ho a preus inferiors als que ofereix actualment el sector privat. Garantint
l’autonomia financera del servei.

D’altra banda la necessària autonomia financera obliga a assegurar-se una quota de
mercat que suposa oferir una localització i oferta similar a l’existent sense aportar, si més
no d’inici, cap valor diferencial a l’oferta existent més enllà del preu.
Justament, el major risc de l’operació estaria en la possibilitat que els grans grups que
operen a la comarca ajustin el preu de manera que aquest aspecte diferencial quedaria
anul·lat.
Resta pendent, però, la definició de la forma jurídica d’organització que permetria la
creació i gestió d’aquests serveis i la viabilitat de la seva implementació per part de cada
Consell Comarcal a més de considerar les inversions que cada supòsit comportaria.
Estem en condicions d’encarregar de manera molt més àgil nous estudis de viabilitat
econòmica no en el dimensionament concret i resta pendent la valoració jurídica i de
repercussió dels recursos humans.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

8. Pregunta, formulada en data 13 de novembre de 2018, pel Grup CUP-Poble
Actiu, que diu:
Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir informació
de totes targetes de dèbit i de crèdit associades als comptes corrents de la
Diputació de Barcelona. Indicant quines persones tenen accés a les mateixes i els
extractes complets de despeses de les mateixes durant els darrers 8 anys.
Aquesta pregunta queda resposta amb la resposta donada a la pregunta
número 3.
9. Pregunta, formulada en data 13 de novembre de 2018, pel Grup CUP-Poble
Actiu, que diu:
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Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir informació
de quina ha estat l’aportació per part de la Diputació de Barcelona a l’Smart Rural.
La resposta, signada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, va ser tramesa en data 28 de novembre de 2018, i diu:
En relació amb la vostra sol·licitud, us informo que l’aportació de la Diputació de Barcelona
al projecte «BCN SMART RURAL» equival al 50% del pressupost total del projecte (import
1
calculat sense IVA) més l’IVA corresponent al 100% de la despesa del projecte . A títol
informatiu, aclarir que quan ens referim a “pressupost total del projecte”, s’inclou la part
que executaran els tres socis beneficiaris del projecte: Diputació de Barcelona (actuant
com a entitat coordinadora del projecte), l’Associació d’Iniciatives Rurals de Cataluna
(ARCA) i el Consorci de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Cal tenir en
compte que l’ordre GAH/95/2016 estableix en el punt 2.1 de les bases reguladores que
els projectes PECT han de ser «iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades
per les entitats públiques locals de Catalunya, que articulen uns projectes amb operacions
i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component
d’innovació (tecnològica)». Així, el projecte «BCN SMART RURAL» no podia incloure
només la Diputació de Barcelona, com a representant del món local. La convocatòria, i el
projecte per la seva pròpia naturalesa, exigien incloure els agents del territori ‘rural’ i els
agents d’innovació tecnològica en el món rural més representatius. Així, el projecte es va
configurar per les tres entitats sòcies beneficiàries més representatives de la quàdruple
hèlix en l’àmbit agrosilvopastoral. La Diputació de Barcelona com a administració local, el
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya com a entorn d’innovació
tecnològica en aquest àmbit i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) com a
màxim representant del desenvolupament integral en el territori rural.
L’aportació econòmica per part de la Diputació de Barcelona és la que es detalla a
continuació:
RESUM
PER SOCI
BENEFICI
ARI

COST
TOTAL DEL
PROJECTE
AMB IVA

COST TOTAL
SENSE IVA
(PART
SUBVENCION
ABLE)

COFINANÇAMENT
FEDER

IVA TOTAL
DEL
PROJECTE

50% NO
FINANÇAT
PER FEDER

IMPORT
TOTAL
APORTACIÓ
DIBA

ARCA

1.188.452,0

1.062.875,4

531.437,7

125.576,6

531.437,7

657.014,3

DIBA

1.500.265,6

1.359.457,6

679.728,8

140.807,9

679.728,8

820.536,7

CTFC

567.597,0

505.938,6

252.969,3

Exempt d'IVA

252.969,3

252.969,3

TOTAL

3.256.314,5

2.928.271,6

1.464.135,8

266.384,5

1.464.135,8

1.730.520,3

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

1

Pel que fa als imports, aclarir que el PECT financia el 50% del total de despesa executada sense IVA. És a dir,
que l’IVA no és una despesa elegible, i per tant no és susceptible d’ajut econòmic pels fons FEDER i per tant les
entitats beneficiàries que no estan exemptes d’IVA han d’assumir el 100% de l’IVA de les actuacions que executin.
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10. Pregunta, formulada en data 15 de novembre de 2018, pel Grup CUP-Poble
Actiu, que diu:
Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir una còpia
del Dictamen aprovat a la Junta de Govern del 19/07, pel qual es proposava, per
delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni de col·laboració institucional,
en l’àmbit de l’ordenació del territori i l’urbanisme, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
La resposta va ser lliurada per la Secretaria General en data 16 de novembre de
2018, adjuntant el text del conveni i l’Acord 354/2018, adoptat per la Junta de
Govern en sessió ordinària de 19 de juliol de 2018, en virtut del qual s’aprovà la
formalització del conveni objecte de la pregunta.
11. Pregunta, formulada en data 19 de novembre, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadania, que diu:
Seria del nostre interès obtenir una còpia, a la major brevetat possible i en format
digital, del contracte vigent amb la senyora Marcela Topor, des del Consorci de
Comunicació local (La Xarxa).
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 28 de novembre de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 19 de novembre tal i com vau sol·licitar, us envio
adjunta aquest escrit còpia digitalitzada del contracte de la Sra. Marcela Topor, facilitat des
de la Xarxa Audiovisual Local (XAL)
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
Al dit escrit, com diu, s’adjuntava la còpia del contracte sol·licitat.

12. Pregunta, formulada en data 22 de novembre, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadania, que diu:
Salvador Tovar Funes, Portavoz del Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadania,
davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, passo a
formular respectuosa sol·licitud de l’apartat següent:
-

Documents justificatius de la despesa corresponent a la subvenció de
30.000 euros atorgada l’any 2016 a Grup Cultura03 per a la digitalització de
la Col·lecció Bernat Metge.

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Documents justificatius de la despesa corresponent a la subvenció de
50.000 euros atorgada l’any 2017 a Grup SOM SCCL per a la digitalització
de la Col·lecció Bernat Metge.

La resposta, consistent en dos escrits signats pel diputat delegat de Cultura, va ser
tramesa en data 28 de novembre de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 22 de novembre de 2018, en què sol·liciteu els
documents justificatius de la despesa corresponents a la subvenció atorgada l’any 2016 a
Cultura 03 SCCL, us adjunto -en format digital- dita documentació.
En resposta al vostre escrit de data 22 de novembre de 2018, en el que sol·liciteu els
documents justificatius de la despesa corresponents a la subvencions atorgada l’any 2017
a Som SCCL, us adjunto -en format digital- dita documentació.
Als escrits s’adjuntaven els documents justificatius de les subvencions referenciades.

Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: +JeCRLBZPymJenQjHkPeX7NRPi43J9cxZ504rTEmNlw=
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió
essent les 13 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquest i per la secretària que en dona fe.

