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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2021

El dia 25 de febrer de 2021, a les 12 hores i 5 minuts es reuneix, en sessió plenària
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la
seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSCCP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERCAM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol
Lladó i Esteller (ERC-AM), Aïda Llauradò i Álvarez (ECG), Manuel Enric Llorca Ibáñez
(PSC-CP), Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP),
Annabel Moreno i Nogué (ERC-AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i
Fernández (JUNTS), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Pere Pons i Vendrell
(JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz
Novella (PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM),
Oscar Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet
(ECG), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís
Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Alfredo Vega López (PSC-CP).
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo
García.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria-Adjunt a la
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusa la seva absència la diputada senyora Laura Pérez i Castaño (ECG).
Atesa la dificultat per garantir les distàncies interpersonals disposades per la normativa
aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de forma presencial, la sessió es
celebra a distància i per mitjans electrònics, de conformitat amb el que preveu l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre la sessió i, amb la prèvia identificació de
tots els diputats i les diputades assistents, constata l’existència del quòrum necessari
per a la celebració d’aquesta, així com el compliment de la resta de requisits que per a
la celebració de les sessions a distància i amb mitjans telemàtics requereix l’article 46
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=15

A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració
Institucional, Manifest 8 de març, Dia Internacional de les dones.
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=741

La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), dona lectura de la Declaració
Institucional.
Aclareix que, evidentment, avui no és dia 8 de març, però el manifest s’ha redactat per
ser llegit el dia 8 de marc, Dia Internacional de les dones”. I diu:
“Avui, 8 de març de 2021 volem manifestar que les dones no ens aturem, les dones
continuem movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de
representació i de presa de decisió.
Ara fa un any que es va declarar l’estat d’alarma, per una pandèmia que ens ha portat
a una crisi sanitària mundial amb conseqüències devastadores per al conjunt de la
humanitat i, en especial, per a les dones.
La COVID-19, més enllà de l’impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que
ha posat de manifest la importància de totes aquelles activitats essencials de cura i
per a la sostenibilitat de la vida, i ha evidenciat que les desigualtats de gènere, en un
context de crisi, situen les dones en una posició de més vulnerabilitat.
Arran de la pandèmia, han sorgit nous obstacles que se sumen als de caràcter social
i sistèmic que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge de les dones.
A tot el món, les dones s'enfronten a un augment de les violències masclistes, de les
tasques de cures no remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de
la pobresa, entre tantes altres discriminacions, i a un retrocés en drets socials,
econòmics i polítics, com ja ha alertat les Nacions Unides.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral, per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació, de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica continuar treballant
per implantar als nostres municipis uns horaris més racionals.
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La segregació de gènere en l’àmbit laboral i el rol tradicional de cuidadores assignat a
les dones, les ha situat al capdavant de les activitats que han resultat clau durant la
pandèmia i, en conseqüència, a estar exposades a un major risc d’infecció: les dones
constitueixen el 70 % de les treballadores del sistema sanitari, el 80 % del personal
dels serveis socials, el 84 % de treballadores a residències de gent gran, el 64 % del
personal dels establiments d’alimentació i el 86 % del personal que treballa en els
serveis de neteja.
Durant aquest any, hem vist augmentar la precarietat de les dones al mercat de
treball i la feminització de la pobresa. Les dones han patit més reduccions de la
jornada laboral comportant una pèrdua d’ingressos, un major augment de l’atur, de la
precarietat en l’economia informal i, com a conseqüència, un major risc de pobresa.
El tancament de les escoles i el confinament han comportat un increment de les
tasques domèstiques i de cura a realitzar dins de les llars, feines històricament
associades a les dones i que continuen recaient en major mesura en elles. A aquesta
intensificació de les feines de cura s’ha afegit el teletreball, comportant més
sobrecàrrega de feina i més estrès, amb un impacte en el benestar emocional de les
dones.
En el context de confinament i pandèmia ha augmentat el risc de les dones a patir
violència masclista, exposant-les a conviure 24 hores amb el seu agressor, tal i com
indiquen l’augment de denúncies i atencions realitzades pels serveis i entitats
especialitzades. A més, el confinament ha dificultat considerablement l’accés a la
denúncia, així com l’accés a xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien
oferir contenció i ajuda.
Tot i aquest major impacte i presència femenina al capdavant de la pandèmia, hem vist
com entre les veus expertes, no hi ha dones, des de l’epidemiologia, la medicina i
altres àmbits de coneixement, així com en la presa de decisions a l’hora de dissenyar
i implementar mesures per donar resposta a la crisi sanitària.
Aquesta infrarepresentació de les dones també es fa palesa en els espais de presa
de decisió política. Només 20 països al món tenen una dona com a cap d’estat o de
govern; les dones ocupen només un 24,9 % dels escons parlamentaris nacionals a tot
el món i el 36,3 % dels càrrecs electes a nivell local. Aquest fet es tradueix en una
major dificultat per incloure les necessitats específiques de les dones en els processos
de desenvolupament, avaluació i seguiment de les polítiques, plans i pressupostos
associats a la lluita contra la COVID-19, inclosa la recuperació econòmica i la
resiliència sanitària en un futur.
En aquest sentit, cal destacar l’abordatge i la gestió de la crisi que s’ha fet a països
liderats per dones, com Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Nova
Zelanda, Eslovàquia o Taiwan. La seva gestió ha estat reconeguda a nivell mundial
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per la seva eficàcia per fer front a l’impacte sanitari i socioeconòmic de la pandèmia, i
ha constituït un exemple de com els lideratges feministes aporten polítiques i
pressupostos més efectius, inclusius i justos per afrontar les crisis.
És per això que calen lideratges feministes; és per això que cal una participació
àmplia de les organitzacions feministes; i és per això que cal aprofundir en el canvi
de paradigma patriarcal de la societat. I és per això que és essencial garantir la
inclusió de les necessitats de les dones en les prioritats de resposta i en les mesures
de recuperació i resiliència.
Per tot això, avui 8 de març, des del món local, reiterem el nostre compromís ferm amb
l’equitat de gènere com a dret humà fonamental i manifestem el nostre compromís a:
- Seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones
com a deure de totes les administracions públiques, per continuar impulsant
mesures que incorporin la perspectiva de gènere, feminista, interseccional i de drets
humans en l’acció de Govern.
- Implementar mesures destinades a mitigar l'impacte de gènere derivat de la crisi
provocada per la COVID-19 i augmentar la igualtat real i efectiva entre homes i
dones, incorporant la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques i les
actuacions de resposta que es defineixin des de l’àmbit econòmic, social, etc.
- Promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els àmbits de decisió
en la vida política, econòmica, social i cultural, així com definir estratègies concretes
en relació amb les cures des de l’àmbit supralocal i municipal, que permetin reforçar
els serveis, dignificar les professions vinculades, donar suport a treballadores i
persones cuidadores en l’àmbit familiar, promoure la corresponsabilitat dels homes i
recolzar els espais i xarxes comunitàries.
- Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la
Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per
aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels
països europeus i siguin més racionals i saludables.
- A desplegar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la reforma de la Llei
catalana de violència masclista recentment aprovada, així com a reforçar els
mecanismes de suport a les entitats socials que estan atenent a les dones i que
també es troben en una situació molt complicada.
- Instar el nou govern de la Generalitat a implantar canvis organitzatius per a la
millora de la gestió de totes les polítiques d’igualtat de gènere, i per a garantir la
transversalitat de forma coordinada entre la Presidència de la Generalitat i l’Institut
Català de les Dones, reforçant les direccions i unitats d’igualtat de totes les
conselleries i departaments.
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- Instar el Govern de l’Estat a aprovar com més aviat possible el Pla Estratègic
d'Igualtat d'Oportunitats i posar les bases per a un sistema de polítiques de cures
comptant amb la participació dels diferents nivells administratius.
NO ENS ATUREM, continuem treballant per uns municipis més justos, inclusius i
equitatius. Fem ciutats i pobles FEMINISTES.”
* El text llegit per la vicepresidenta conté algunes modificacions en relació amb la Declaració
Institucional consensuada pels 51 membres del Ple i que és la que es transcriu en la present
Acta.

A continuació la Presidència indica que es procedirà donar lectura a la Declaració
Institucional de la Diputació de Barcelona sobre la situació de les escoles de
Música, Teatre i Art de la demarcació de Barcelona davant el tercer tancament
degut a la pandèmia.
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=1234

El vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura de la Declaració
Institucional, i, diu:
“L’estat de les escoles, centres i acadèmies de música, dansa, art, teatre de les
comarques barcelonines és molt precària i en una situació límit per la situació
pandèmica provocada per la COVID-19.
Una immensa majoria s’han preparat i adaptat a diferents “noves normalitats” amb la
reducció d’alumnes per grup, gel hidroalcohòlic, aparells de ventilació i una desinfecció
i neteja a fons entre classes i grups.
S’han creat espais segurs per desenvolupar una activitat que no es pot substituir per
un format virtual i que requereix de presencialitat. Una presencialitat responsable, amb
un seguiment exhaustiu i que no s’han detectat fins la data cap incidència de positius
Aquests centres s’han tancat fins a 3 vegades per fer front a la pandèmia de la COVID19.
S’haurien de buscar i impulsar solucions perquè la musica, la dansa, el teatre i l'art
puguin desenvolupar-se de forma segura. Per responsabilitat, també, cap a molts
altres col·lectius de la nostra societat, com són la infància i la joventut, que s’han vist
aïllades durant molt de temps i necessiten poder créixer, formar-se i desenvolupar-se.
Per responsabilitat amb tots els usuaris d'aquests serveis, nens/es, joves i adults. Pels
conjunts instrumentals, bandes, cors, companyies de dansa i/o teatre, o de creació que
necessiten assajar o practicar plegats i així poder encarar un futur pròxim on el talent
no es perdi ni s’aturi. Es necessiten solucions realistes per als professionals que
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afronten un futur incert i que molts d’ells, davant aquest últim tancament, es plantegen
abandonar.
Ja que són una xarxa àmplia que ha fet de la música, el teatre, la dansa i l'art a la
nostra demarcació una activitat i un servei vital i essencial per a moltes persones.
Vist el compromís amb els nostres municipis de ser sensibles a la dansa, l'art, la
música i el teatre, com a activitats socials, mentals, emocionals i artístiques.
Constatant el fet que aquestes institucions que han generat projectes aportant riquesa
cultural i artística al territori, formant a generacions d'artistes, actors, ballarins i músics i
de gent que valora les arts.
Gairebé sempre, des de la vocació, estan presents en els esdeveniments culturals i
socials dels municipis, participant i creant lligams amb l’entorn i la seva gent. Creant
experiències col·lectives i cohesionadores.
Ara, davant un tercer tancament, ja no els permet mantenir-se, necessiten que se’ls
escolti i que s’adoptin solucions per tal de no abocar al tancament total de cap
d'aquestes iniciatives.
Per tot això, la Diputació de Barcelona vol expressar el seu suport al col·lectiu
d’entitats, empreses i agents d’ensenyaments artístics d'art, música, dansa i teatre de
la nostra demarcació davant les mesures restrictives que impedeixen la seva activitat i
promoure la seva reobertura urgent, tot instant les administracions competents a
adoptar mesures compensatòries reals i proporcionades a les mesures restrictives de
tancament cap a aquest sector i buscar solucions per a una obertura segura dels seus
espais, tot adoptant protocols i mesures de seguretat.”
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració
Institucional, sobre l’Institut del Teatre.
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=1474

El vicepresident tercer, senyor Mascarell (JUNTS), dona lectura de la Declaració
Institucional, i, diu:
“La Diputació de Barcelona, com a responsable de l’Institut del Teatre, expressa el seu
enèrgic rebuig en relació amb els casos de presumpte assetjament sexual i abús de
poder denunciats aquesta setmana en aquest centre acadèmic. Condemnem l’actitud,
sens dubte minoritària, del personal docent que hagi pogut incórrer en aquests
comportaments, absolutament intolerables, que atempten contra els drets fonamentals
de les persones i que s’han de prevenir i eliminar contundentment. Així com també

Àrea de Presidència
Secretaria General

volem expressar i mostrar el màxim suport i la màxima solidaritat amb l’alumnat que
n’hagi estat víctima.
Aquest també és un clar exemple de la violència masclista que han patit i pateixen a
dia d’avui les dones a la nostra societat, en àmbits molt diversos. Una violència contra
la que hem de lluitar, prenent mesures actives per a la igualtat de gènere i el bon
tracte.
Donem ple suport a les iniciatives del centre per atendre, reparar, acompanyar i donar
resposta a les persones que ho han denunciat. Ens emplacem a revisar els
mecanismes que s'han utilitzat i vetllarem per aplicar les mesures de millora
necessàries per evitar que en el futur no es donin mai més situacions d'aquesta
gravetat.
En el cas que la Comissió constituïda per investigar el cas, confirmi la veracitat de les
denúncies i s’obri la via judicial, la Diputació es presentarà com a acusació particular
en el procés.
L’Institut del Teatre, com a conjunt d’escoles de referència en l’àmbit de la docència i
la investigació en les arts escèniques, no pot admetre fets com els que s’han denunciat
en els mitjans de comunicació, que contradiuen totalment els valors humanistes
inherents al seu ideari i a l’ensenyament artístic que ha convertit el centre en una
institució de prestigi internacional.
Per això, el Ple de la Diputació de Barcelona expressa el seu suport a totes les
decisions que, amb la màxima celeritat i contundència, es prenguin per investigar i
resoldre els casos denunciats, i demana als òrgans de direcció de l’Institut reforçar tots
els mecanismes necessaris perquè no es tornin a repetir mai més.”
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de gener de 2021.
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.2. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació parcial de la Relació de
Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona , en el sentit de crear un lloc de
treball de directora/a de Programes de Coordinació d’Informes Tècnics
d’Expedients Judicials i de directora/a de Programa de Coordinació de
tancament d’expedients de Cooperació al Desenvolupament; així com la
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modificació orgànica de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació
Local i modificació orgànica de l’Oficina del Pla Jove, amb efecte del 16 de març
de 2021 (Exp. núm. 2021/0002617).
1.3. Dictamen pel qual es proposa la rectificació de l’error aritmètic detectat a les
taules retributives annexades al dictamen d’increment de les retribucions del
personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de
Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que
depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL
vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021,
aprovades per Ple en la sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2021 i
referit al complement de productivitat anual (Exp. núm. 2021/0000588).
Servei de Programació
1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2021 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2021 (Exp.
núm. 2021/0001984).
1.5. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2021 al
Pressupost de l’Institut del Teatre per a l'exercici 2021 (Exp. núm.
2021/0002681).
1.6. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat dels Pressupostos per a 2021,
del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i del Consorci
Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch, adscrits al
sector públic de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0010907).
Intervenció General
1.7. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm. 2021/0001611).
1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Informe sobre
l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, corresponent
a l’exercici 2020, i de l’Informe sobre les objeccions i omissions de fiscalització
realitzades per la Intervenció General durant l’exercici 2020 a les diverses
entitats que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona, de control
intern de la Intervenció General, relatius a l’exercici 2020 (Exp. núm.
2021/0002842).
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Organisme de Gestió Tributària
1.9. Dictamen pel qual es proposa acceptar la delegació acordada pel Ple del Consell
Comarcal del Berguedà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic
municipals.
1.10. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la revocació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament del Brull, 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.
1.11. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Campins, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.12. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.13. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la revocació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
1.14. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olivella, 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.
1.15. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olost, 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.
1.16. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, de la modificació i la
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de
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Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
1.17. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
1.18. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 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.
1.19. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
1.20. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, 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.
1.21. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Seva, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.22. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.23. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Tavertet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Gerència de Serveis de Medi Ambient
1.24. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la declaració institucional d’adhesió
a l’Estratègia local per a l’adaptació al canvi climàtic del LIFE CLINOMICS (Exp.
núm. 2021/1929).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
1.25. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'adhesió de la Diputació de
Barcelona a l'Aliança País Pobresa Infantil Zero i formalitzar el corresponent
acord d'adhesió (Exp. núm. 2021/1932).
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 presenta el Grup Polític Partit Popular, sobre el respecte a la
convivència i a l’estat de dret.
2.2. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
instant la Diputació que impulsi l’elaboració d’ordenances locals per a regular la
circulació dels patinets elèctrics.
2.3. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport al Dia de la
Dona del 8 de març de 2021.
2.4. Moció que presenta el Grup Polític Junts per Catalunya, sobre la situació de les
escoles de música, teatre i art de la demarcació de Barcelona davant el tercer
tancament degut a la pandèmia.
2.5. Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, en suport a la llibertat d’expressió i a la llibertat de Pablo
Hasél.
2.6. 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 (sessions 14 i 28 de gener de 2021).
2.7. Precs
2.8. Preguntes
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1.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de gener de
2021. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 28 de
gener de 2021, 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 RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.2.- Dictamen de data 11 de febrer de 2021, pel qual es proposa aprovar la
modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de
Barcelona , en el sentit de crear un lloc de treball de directora/a de Programes de
Coordinació d’Informes Tècnics d’Expedients Judicials i de directora/a de
Programa de Coordinació de tancament d’expedients de Cooperació al
Desenvolupament; així com la modificació orgànica de la Coordinació
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local i modificació orgànica de l’Oficina
del Pla Jove, amb efecte del 16 de març de 2021 (Exp. núm. 2021/0002617).
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de novembre de 2020, va
acordar l’aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l’exercici
2021, les bases d'execució, així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de
la Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de
Barcelona; restar assabentat dels Pressupostos, per a 2021, dels Consorcis, adscrits
al sector públic de la Diputació de Barcelona, que els han aprovat. Posteriorment
aquest Pressupost va esdevenir definitivament aprovat en no presentar-se
reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial (publicació
de l’aprovació definitiva en el BOPB de 30.12.2020 i DOGC núm. 8311, del 8.1.2021).
La relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del
pressupost.
No obstant l’aprovació d’aquests instruments de planificació en la sessió plenària
esmentada, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de la corporació
resulta necessari modificar alguns llocs de treball continguts en aquest instrument
d’ordenació del personal, així com augmentar o disminuir les dotacions d’alguns dels
llocs que s’hi contenen, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària
suficient en el pressupost vigent per atendre la despesa que comporta aquestes
modificacions.
L’article 18, apartat dos, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2021 (en endavant, LPGE 2021), ha previst que en l’any
2021 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar
un increment global superior al 0,9 per cent respecte les vigents a 31 de desembre de
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2020 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa
a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. Les despeses d’acció social, en
termes globals, no podran experimentar cap increment al 2021 respecte al 2020.
Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties a percebre en les
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021 i en les pagues extraordinàries de
juny i desembre de 2021 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 0,9 per
cent respecte les quanties corresponents a desembre de 2020, normativa que és
d’obligat compliment per a les administracions públiques en aplicació del que disposa
l’apartat onzè d’aquest mateix article 18.
L’article 18, apartat setè, disposa que “el que disposen els apartats anteriors s’ha
d’entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i
excepcional, són imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius
fixats a aquest.”
Concretament, des de la Direcció de Relacions Internacionals es planteja la necessitat
de reforçar l’àmbit específic d’actuació vinculat amb la coordinació de les actuacions
derivades del procés judicial en relació amb diversos expedients de la Direcció que
estan sent investigats, així com dels expedients que resten oberts vinculats a períodes
anteriors i que podrien acabar inclosos en procediments contenciosos-administratius,
mitjançant la designació de dos referents encarregats de dur a terme les tasques.
En aquest sentit, es proposa la creació de dos llocs de treball que s’encarreguin de
reforçar i liderar l’equip de la Direcció que assumeix, per una banda, la gestió de les
actuacions vinculades a les diligències prèvies 111/16 per la qual s’han d’elaborar
nombrosos informes que formen part de l’expedient judicial, i per l’altra, la gestió dels
expedients de períodes anteriors pendents de finalitzar.
D’acord amb l’anàlisi de la proposta, atenent al fet que aquests llocs de treball podran
exercir la funció de coordinació entre els membres de l’equip, vetllant per la integració
dels treballs que s’han de dur a terme, el quals tenen una naturalesa tècnica específica
i -a priori- limitada en el temps, constatem l’existència de factors organitzatius que
permeten avalar la proposta de creació de dues figures singulars, adscrites a la Secció
de Suport Jurídic a les Relacions Internacionals, amb la denominació de director/a de
programa de coordinació d’informes tècnics expedients judicials i director/a de
programa de coordinació del tancament d’expedients de cooperació al
desenvolupament.
D’altra banda, des de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local es
planteja la necessitat de reforçar orgànicament dos àmbits de treball alineats amb els
objectius estratègics de la corporació, els quals es focalitzen en, per una banda,
l’assistència i coordinació dels projectes de finançament europeu vinculats amb el
desenvolupament de l’Instrument Europeu de Recuperació (NextGenerationEU), i
d’altra banda, la gestió tecnicojurídica del Pla de Concertació de la corporació.

Àrea de Presidència
Secretaria General

La Unió Europea ha acordat un pla de recuperació històric orientat a lluitar contra els
danys econòmics i socials provocats per l’esclat de la pandèmia del COVID-19. Dins
d’aquest pla s’insereix l’Instrument de Recuperació Europeu (NextGeneration EU)
dotat amb 750.000 milions d’euros, el qual s’articula a partir de la implementació de
dos eixos principals d’actuació: el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència
(MRR), l’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT
EU).
En sintonia amb la configuració d’aquests eines, des del govern central s’ha aprovat el
Reial Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per
a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTiR), amb l’objectiu d’adoptar tota una sèrie de
mesures urgents orientades a evitar el col·lapse de l’economia.
La dimensió quantitativa i qualitativa dels projectes inclosos en el (PRTiR), així com el
marc temporal europeu en el qual s’ha de dur a terme (2021-2027), requereixen
necessàriament del concurs de les institucions i administracions públiques, i plantegen
la necessitat d’adoptar mesures orientades a la millora i modernització del model de
governança multinivell territorial, la qual cosa inclou òbviament a l’Administració local.
D’acord amb el fet que les administracions locals podran proposar i desenvolupar
projectes, la Diputació de Barcelona, en tant que posseïdora d’un notable coneixement
tècnic (know-how) en l’àmbit del desplegament de projectes complexos en matèria de
desenvolupament de polítiques públiques i col·laboració amb agents publicoprivats,
hauria de jugar un paper rellevant en l’assistència i coordinació d’iniciatives que
s’impulsin en el seu territori d’actuació vinculades amb el disseny, elaboració i
desenvolupament dels projectes inclosos en el PRTiR. En conseqüència, seria
necessari adoptar les mesures pertinents de caràcter organitzatiu que facilitin l’exercici
d’aquest rol estratègic.
En aquest sentit, en sintonia amb el consignat en el RDL 36/2020, la solució
organitzativa preferent fora la configuració -avalada pel Ple corporatiu- d’un espai de
coordinació transversal de caire temporal, que podria materialitzar-se en la creació
d’un grup de treball multifuncional format per experts de diverses àrees, els quals
treballarien cooperativament sota la direcció funcional d’un referent que s’encarregaria
de liderar i coordinar el treball que es pugui dur a terme.
No obstant això, cal tenir en compte que, a banda de la complexitat i exigència tècnica
que el funcionament d’aquest espai de coordinació transversal requereix, és
aconsellable que adopti formes contingents amb una durada clarament limitada en el
temps, sense voluntat de consolidació en el si de l’organigrama corporatiu.
Per això, es proposa la creació d’una estructura temporal, sota la dependència directa
de la mateixa Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local, que tingui com
a missió donar suport als diferents agents del territori de la província, així com a la
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pròpia Diputació de Barcelona en el procés d’identificació, sol·licitud, execució,
justificació i avaluació dels projectes susceptibles de rebre els fons NextGeneration
EU. Aquesta estructura haurà de jugar un paper essencial en la coordinació amb
l’Estat i la Generalitat de Catalunya, la interacció continuada amb els governs locals,
així com també la col·laboració publicoprivada.
En termes d’anàlisi organitzativa, la proposta permetria crear un equip de treball reduït
amb una comesa de treball temporal d’alta intensitat i orientada al treball per projectes,
el qual podria conformar complementàriament una xarxa interna de col·laboradors
formada, d’una banda, per tècnics de les àrees que puguin implicar-se en els projectes
NGEU, i d’altra banda, per tècnics de la corporació que permetin donar un suport
transversal a la consecució dels objectius d’aquest nou espai de coordinació (DS
Tecnologies i Sistemes Corporatius, Direcció de Relacions Internacionals, DS
Recursos Humans, Secretaria i Intervenció General, etc.).
En conseqüència, d’acord amb tot l’exposat, ponderant el fet que la nova estructura
s’encarregaria de planificar, coordinar i dirigir un àmbit de treball que s’integraria en un
eix estratègic d’actuació de gran impacte en el territori, és raonable procedir a la seva
formalització mitjançant la creació de la Unitat Tècnica Temporal d’Assistència i
Coordinació de Projectes NextGenerationEU, en dependència directa de la
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local.
A més, la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local, atesa l’ampliació
de la dimensió qualitativa de les funcions que té atribuïdes la Secció d’Assistència
Local de la Direcció de Serveis de Cooperació Local, sol·licita que es procedeixi a la
seva requalificació, amb l’objectiu de reconèixer l’increment d’exigència tècnica i
responsabilitat assumides.
A l’actualitat, la Secció d’Assistència Local de la Direcció de Serveis de Cooperació
Local s’encarrega d’elaborar i supervisar jurídicament la documentació que es trasllada
als òrgans col·legiats i unipersonals corporatius, així com també de dirigir i coordinar la
tramitació juridicoadministrativa dels expedients i l’assessorament juridicoadministratiu
(intern i extern) de la Xarxa de Governs Locals, activitats que s’alineen clarament amb
la consecució dels objectius estratègics de la corporació.
Així mateix, com a conseqüència de la reorientació i l’increment d’iniciatives
impulsades des de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local, la
Secció d’Assistència Local ha estat la responsable d’elaborar, supervisar i/o tramitar
assumptes de contingut estratègic per a la corporació amb un alt impacte en el territori
(aprovació del nou Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, del
Programa general d’inversions i del Programa complementari “cap municipi enrere”),
amb una dotació de més de 200 MEUR, encarregant-se sovint també de gestionar de
forma directa les subvencions que se’n deriven. De la mateixa manera, des de la
Secció s’ha jugat un paper essencial en la renovació del Catàleg de serveis 2021-2023
de la Diputació de Barcelona.
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En el moment actual, en línia amb l’impuls que des de la Coordinació d’Estratègia
Corporativa i Concertació Local s’està donant a la millora dels instruments de
cooperació local, la Secció d’Assistència Local obrirà noves línies d’activitat vinculades
amb el desenvolupament de projectes i iniciatives de revisió de l’acció cooperadora de
la corporació, els quals s’hauran de materialitzar en el disseny i implementació de nous
programes que innovin el suport econòmic, tècnic i material prestat per la corporació al
món local. En aquest sentit cal destacar, per la seva dimensió i importància, la
imminència de la necessària articulació per la Diputació de Barcelona dels fons
europeus Next GenerationEU, els quals en bona mesura hauran de canalitzar-se a
través de convocatòries emmarcades en el Pla de Concertació, les quals, ateses les
seves característiques tindran un nivell de complexitat molt elevat i s’hauran de
dissenyar jurídicament des de la Secció.
Finalment, en el marc de la renovació i impuls de la tasca cooperadora de la Diputació
de Barcelona, i amb l’objectiu de millorar l’acompanyament i seguiment als ens locals,
hi ha la voluntat també d’atribuir a la Secció d’Assistència Local el desenvolupament
d’una nova línia de treball que es materialitzaria en la posada en marxa d’un equip
d’atenció als municipis capaç d’oferir un suport integral i coordinat als ens locals en
l’àmbit de la cooperació local.
En termes d’anàlisi organitzativa, l’activitat de la Secció d’Assistència Local ha
d’acompanyar necessàriament l’increment de l’abast qualitatiu i quantitatiu dels
projectes i programes impulsats per la corporació en matèria de cooperació local, la
qual cosa acredita un increment de les línies de treball que ha de gestionar la Secció,
dirigint una estructura professional especialitzada que dona suport tècnic d’alta
qualificació al desenvolupament dels objectius estratègics de la corporació.
En conseqüència, d’acord amb tot l’exposat, ponderant el fet que la Secció
d’Assistència Local ha incrementat el nivell de complexitat tècnica i responsabilitat que
té atribuït, i al fet que assumirà noves línies de treball orientades a la millora dels
instruments de cooperació local, resulta raonable procedir a la seva reclassificació,
que formalment es materialitzarà en la supressió de la Secció d’Assistència Local i en
la creació de l’Oficina d’Assistència a la Cooperació Local.
Altrament, des de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut es planteja la necessitat de
dotar l’Oficina del Pla Jove d’un espai de gestió economicoadministrativa propi, atesa
la seva dependència directa de l’Àrea i al fet que no existeix un de caràcter
transversal, mentre cadascuna de les gerències de serveis integrades en l’Àrea
disposen de les seves pròpies estructures de suport administratiu.
L’Oficina del Pla Jove té com a eix principal d’actuació (Pla de Mandat 2020-2023) la
planificació i el desenvolupament de polítiques locals de joventut, transformant els
equipaments juvenils perquè siguin espais impulsors d'aquestes polítiques, així com
també la promoció d’estratègies col·laboratives que integrin l'associacionisme juvenil,
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per tal de fomentar l'apoderament de la gent jove i la seva capacitat per desplegar els
seus projectes vitals amb autonomia i seguretat.
En aquest sentit, com a conseqüència lògica del desenvolupament de la seva missió,
l’Oficina del Pla Jove requereix, com els altres àmbits de l’Àrea, del suport a la gestió
administrativa per al desplegament dels seus projectes i per tant necessita comptar
amb una estructura orgànica que s’encarregui de dirigir i supervisar les activitats
vinculades a la gestió i organització administrativa, econòmica i de personal.
En conseqüència, d’acord amb tot l’exposat, i per tal de garantir la prestació d’un
servei bàsic de suport administratiu en el desenvolupament de les polítiques de
joventut impulsades des de l’Àrea es considera plausible la seva formalització
mitjançant la creació de la Unitat Econòmico-Administrativa en dependència directa de
l’Oficina del Pla Jove.
Per tal de determinar el nivell retributiu que es proposa per a tots els llocs de
comandament o singulars creats o modificats a través de la present modificació de la
relació de llocs de treball, s’han valorat els factors que defineixen de manera
específica cadascun dels llocs, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica
i especial) i condicions de treball, contrastant-los amb els que caracteritzen els
diferents nivells retributius continguts al Catàleg de Valoracions de Referència dels
llocs de treball tipus de la Diputació de Barcelona. Aquesta eina permet, mitjançant la
metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de factors, assignar un
codi retributiu concret en base a una puntuació de referència donada per als llocs de
treball tipus de la nostra organització.
Segons les disponibilitats pressupostàries existents en el capítol I de despeses, i
ateses les estimacions d’execució que previsiblement es produiran fins al final de
l’exercici, es confirma l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre
aquesta despesa.
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans.
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la Plantilla i la Relació de
Llocs de Treball.
L’article 126.3 del Text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de
18.4, estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost
requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual
cosa comporta sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15
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dies, tal com prescriu l’art. 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3.
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 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 ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.2.2 a.7) del Decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, pel
qual s’aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenament i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vist l’Informe
preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. CREAR, amb efecte del 16 de març de 2021, els llocs de treball singulars que
s’indiquen tot seguit, adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de
Barcelona en la part afectada per la creació d’aquests llocs:


Director/a de programa de coordinació d’informes tècnics expedients judicials

Orgànic

101001000



Descripció
Secció Suport
Jurídic Relacions
Intern.

Lloc de treball

Director/a de
programa

Codi
funcional
S294A211

Jor. Hor. F.P.

A

T

C.E.

CD

21

C.Esp. Dot

DP01

1

Director/a de programa de coordinació del tancament d’expedients de
cooperació al desenvolupament

Orgànic

101001000

Descripció
Secció Suport
Jurídic Relacions
Intern.

Lloc de treball

Codi
funcional

Director/a de
programa

S295A211

Jor. Hor. F.P.

G

GM

C.E.

CD

21

C.Esp. Dot

DP01

1

Segon. APROVAR, amb efecte del 16 de març de 2021, les modificacions
orgàniques que es relacionen a continuació, adequant la relació de llocs de treball de
la Diputació de Barcelona en la part afectada per aquestes modificacions:
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a) Modificació orgànica de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació
Local
Estructures (temporals) de nova creació:


Unitat Tècnica Temporal
NextGenerationEU

d’Assistència

i

Coordinació

de

Projectes

Estructures que se suprimeixen:


Secció d’Assistència Local

Estructures de nova creació:


Oficina d’Assistència a la Cooperació Local

Orgànic

Descripció

Lloc de treball

130001000

Unitat
Tècnica
Temporal
d’Assistència
i
Cap de la Secció
Coordinació
de
Projectes
NextGenerationEU

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

A301A241

A

T

C.E.

24

A302

1

A201A261

A

E/T

Ll.D.*

26

A203

1

BD01D121

A

AP

C.M.

12

AG01

1

BD01D121

G

GM

C.M.

12

AG01

1

CG20A201

G

GM

C.M.

20

TG02

1

CG20A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

CJ01A201

A

AP

C.M.

20

TG02

2

S530A211

A

T

C.E.

21

A502

1

(./..)

132020000

132020000

132020000

132020000

132020000

132020000

132020000
(./..)

Oficina
a la
Local
Oficina
a la
Local
Oficina
a la
Local
Oficina
a la
Local
Oficina
a la
Local
Oficina
a la
Local
Oficina
a la
Local

d’Assistència
Cooperació
Cap de l’Oficina
d’Assistència
Cooperació Auxiliar
administratiu/iva
d’Assistència
Cooperació Auxiliar
administratiu/iva
d’Assistència
Cooperació Tècnic/a
en
cooperació local
d’Assistència
Cooperació Tècnic/a
en
cooperació local
d’Assistència
Cooperació T.S. dret esp. dret
local
d’Assistència
Cooperació
Responsable
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b) Modificació orgànica de l’Oficina del Pla Jove
Estructures de nova creació:


Unitat Econòmico-Administrativa

Orgànic

Descripció

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

A501G211

A

AP

C.E.

CD

C.Esp.

Dot

(./..)
800010030

Unitat EconòmicoCap de la Unitat
Administrativa

21

A502

(./..)

Documents vinculats
Informe(920b696c1bca99e1a262)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)

Data signatura
10/02/2021, 11:11

Informe(7a79e39801cc85045cef)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)

Data signatura
10/02/2021, 11:15

Informe(19a1393c6f39b3c4ac13)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)

Data signatura
10/02/2021, 11:16

Informe(14ac1bba6c38efe30fcd)
Perfil
Secretaria Delegada
Secretària General

Signatari
CPISR-1 C Jose Luis MartinezAlonso-Camps
Petra Mahillo Garcia (SIG)

Data signatura
09/02/2021, 18:28
09/02/2021,18:50

HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=1697

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
1.3.- Dictamen de data 11 de febrer de 2021, pel qual es proposa la rectificació de
l’error aritmètic detectat a les taules retributives annexades al dictamen
d’increment de les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i
directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral
propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal
propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de desembre de 2020, amb

1
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efectes de l’1 de gener de 2021, aprovades per Ple en la sessió ordinària
celebrada el dia 28 de gener de 2021 i referit al complement de productivitat
anual (Exp. núm. 2021/0000588).
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de gener de 2021, va
aprovar el dictamen d’increment d’un 0,9 per cent respecte de les retribucions del
personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de
Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen
de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de
desembre de 2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021 (Acord 4/2021).
D’acord amb aquest increment, es va aprovar l’actualització de les taules retributives
consolidades del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la
Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms
que depenen de la corporació, resultants de l’acord anterior, amb efectes de l’1 de
gener de 2021, i que s’incorporen en l’annex adjunt a l’Acord 4/2021.
S’ha detectat un error aritmètic en les esmentades taules retributives, concretament a
la columna del complement de productivitat anual. Aquest complement, segons el que
va determinar l’Acord de Ple 168/18, de 20 de desembre de 2018, està integrat per dos
factors, el mensual i l’anual. L’import vigent a 31 de desembre de 2020 de cadascun
dels dos factors estava quantificat a l’Acord 144 del Ple de la Diputació de Barcelona
de 26 de novembre de 2020. En concret, el factor anual de productivitat es va fixar en
1.861,80 €. L’error de càlcul aritmètic ha consistit en prendre com a referència
1.861,60 € en lloc de 1.861,80 € i, a més, no aplicar l’increment del 0,9 % previst per a
l’any 2021 a l’esmentada quantia, fet que ha comportat no incrementar en 16,96 €
cada una de les quanties que per a cada lloc de treball figuren a la columna de
productivitat anual.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, disposa que les administracions públiques podran
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de
16 de desembre de 2019, publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019, atesos els
motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada proposa al Ple,
previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis
Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la rectificació de l’error aritmètic detectat en la columna
corresponent al complement de productivitat anual, detallat a les pàgines 2 a 5 de
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l’annex que conté les taules retributives que acompanyen al dictamen d’increment de
les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la
Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms
que depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL
vigents a 31 de desembre de 2020, taules retributives aprovades pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de gener de 2021 (Acord 4/2021),
amb efectes de l’1 de gener de 2021, en els termes que es detallen a continuació:

Codi
A1001
A1002
A101
A101
A102C
A102E
A102M
A101
A102
A103
A103
A104
A201
A202
A2T1*
A2T2*
A203
A203
A301
A301
A302
A302
A302
A401
A401
A501
A501
A501
A5T1*
A5T1
A502
A502
A502
A503
A503
A5T2*
A5T2
A504
A504
A514
A514
A524
a524
A544.D
A544.D
A544
A5T3*
A515
A515

Descripció
Func. Adm. Loc amb Hab. Nacional N. 1
Func. Adm. Loc amb Hab. Nacional N. 2
Secretari/a General-Interventor/a General
(Func. Adm. Loc amb Hab. Nacional)
Coordinador/a General
Coordinador/a d'Àrea
Coordinador/a d'Est. Corpo. I Conc. Local
Coordinador/a de Matèria
Alt Directiu Nivell 1
Alt Directiu Nivell 2
Director/a Gabinet de la Presidència
Alt Directiu Nivell 3
Alt Directiu Nivell 4
Cap Servei Nivell 1
Cap Servei Nivell 2
Cap Unitat Tributària - Tipus 1
Cap Unitat Tributària - Tipus 2
Cap Oficina
Cap Secció Nivell 1
Cap Secció Nivell 2

Cap Subsecció
Cap Unitat Nivell 1

Cap Oficina Tributària - Tipus 1
Cap Oficina Tributària - Tipus 1
Cap Unitat Nivell 2

Cap Unitat Nivell 3
Cap d'Oficina Tributària - Tipus 2
Cap d'Oficina Tributària - Tipus 2
Cap Unitat Nivell 4
Cap Unitat Nivell 4 CT
Cap Unitat Nivell 4 CTB
Cap Unitat Nivell 4 CTA amb desplaç.
Cap Unitat Nivell 4 CTA
Cap d'Oficina Tributària - Tipus 3
Cap Unitat Nivell 5 CT

Nivell
CD
30
30

Grup
A
A

30

A

30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
28
28
28
26
26
25
25
24
24
22
23
23
22
22
22
22
22
21
21
21
20
20
20
20
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
15

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
A
B
C
B
C
B
C
C
D
C
D
C
D
C
D
C
C
D
E

On diu

Ha de dir

Complement
productivitat anual (1)
6.934,00
6.934,00

Complement
productivitat anual (1)
6.950,96
6.950,96

6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.601,84
6.601,84
6.601,84
5.587,36
5.587,36
5.023,00
5.023,00
5.023,00
5.023,00
5.023,00
4.182,64
4.182,64
4.182,64
3.692,80
3.692,80
3.692,81
3.692,81
3.375,64
3.375,64
3.382,12
3.382,12
3.385,72
3.385,72
3.396,88
3.396,88
3.396,88
3.375,58
3.093,16
3.093,16

6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.618,80
6.618,80
6.618,80
5.604,32
5.604,32
5.039,96
5.039,96
5.039,96
5.039,96
5.039,96
4.199,60
4.199,60
4.199,60
3.709,76
3.709,76
3.709,77
3.709,77
3.392,60
3.392,60
3.399,08
3.399,08
3.402,68
3.402,68
3.413,84
3.413,84
3.413,84
3.392,54
3.110,12
3.110,12
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A525
A525
A525
A691
A691
A692
A693
A693
AG01**
AS02
AS02
AS02
AS03
AS03
AS03
AS03
AS03
AS04
AS05
AS05
AS06
AS06
AS07
AT01
AT41.D
ATR2*
ATR3*
AT02
AT09
ATR1*

Cap Unitat Nivell 5 CTB

TG01
TTR1*
TG02
EE01
EE01
EE02
EE02
EE02
EE09
EE09
EE91
ES01
ES02
ES02
TI01
PS01
PS01
PS01
PS01
PSP1
PSP1
PS91
SE01
SE01
SE04
SE05
SE06
SE14
SE91
PO01
PO02
PO02
PO02
PO03.D
PO03.D

Tècnic Nivell 1
Tècnic/a Mitjà/na Tributari
Tècnic Nivell 2
Tècnic Ensenyament Nivell 1

Cap Negociat 20 "a extingir"
Cap Negociat 20 "a extingir"
Cap Negociat 19 "a extingir"
Auxiliar General Nivell 1
Secretaria de Directiu

Secretaria Alt Càrrec Nivell 2
Secretaria Alt Càrrec Nivell 1
Secretaria Alt Càrrec Nivell 1
Secre. Alt Càrrec Nivell 2 "a extingir"
Secretaria Presidència Nivell 1
Secretaria Presidència Nivell 1
Secretaria Presidència Nivell 2
Secretaria Presidència Nivell 2
Secretaria Presidència Nivell 3
Auxiliar Tècnic Nivell 1
Aux.Tèc. Nivell 1 - CTA amb desplaç.
Agent tributari 2
Agent tributari 3
Auxiliar Tècnic Nivell 2
Auxiliar Tècnic Nivell 2 "a extingir"
Agent Tributari 1

Tècnic Ensenyament Nivell 2

Tèc. Ensenya. Niv. 2 "a extingir"
Tècnic Auxiliar Educació "a extingir"
Tècnic Assistencial Nivell 1 CT
Tècnic Assistencial Nivell 2 CT
Auxiliar Informàtica - Ofimàtica
Auxiliar de Suport

Personal Subaltern Parcs - CT
Personal Subaltern Parcs - CT
Majordom / Subaltern Especial
Guàrdia Escorta Presidència
Guàrdia Escorta Presidència
Guarda Forestal
Guàrdia
Guarda Forestal
Guaita-Vigilant
Guarda Forestal "a extingir"
Personal Oficis Nivell 1 CTB
Personal Oficis Nivell 2 CTB
Personal Oficis Nivell 2 CTB
Pers. Ofic. Niv. 2 CTA amb desplaç.

15
15
15
20
20
20
19
19
12
15
15
13
17
17
15
15
13
15
20
17
21
17
22
14
14
14
14
15
15
15
15
17
17
20
17
15
20
17
15
17
15
15
12
14
14
14
10
11
8
12
8
10
11
14
14
12
12
14
12
14
8
11
8
12
11
8

C
D
E
A
B
C
B
C
D
C
D
D
C
D
C
D
D
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
B
B
A
B
C
A
B
C
B
C
C
D
C
D
D
E
E
E
D
E
E
E
D
C
D
D
C
D
D
E
E
E
D
E
E

3.097,12
3.097,12
3.097,12
3.046,84
3.046,84
2.973,16
2.927,20
2.927,20
2.478,64
2.577,40
2.577,40
2.577,40
2.596,24
2.596,24
2.596,24
2.596,24
2.596,24
2.634,88
3.684,88
3.684,88
4.130,32
4.130,32
5.023,12
2.571,40
2.593,72
2.571,37
2.571,37
2.604,52
2.604,52
2.604,55
2.604,55
2.729,44
2.729,38
2.963,08
2.729,44
2.729,44
2.963,08
2.963,08
2.963,08
2.921,32
2.921,32
2.604,52
2.485,36
2.578,00
2.578,00
2.561,92
2.436,88
2.436,88
2.436,88
2.436,88
2.464,96
2.464,96
2.453,32
2.595,76
2.595,76
2.497,60
2.492,92
2.582,44
2.489,20
2.558,92
2.377,96
2.457,28
2.457,28
2.457,28
2.468,92
2.468,92

3.114,08
3.114,08
3.114,08
3.063,80
3.063,80
2.990,12
2.944,16
2.944,16
2.495,60
2.594,36
2.594,36
2.594,36
2.613,20
2.613,20
2.613,20
2.613,20
2.613,20
2.651,84
3.701,84
3.701,84
4.147,28
4.147,28
5.040,08
2.588,36
2.610,68
2.588,33
2.588,33
2.621,48
2.621,48
2.621,50
2.621,50
2.746,40
2.746,34
2.980,04
2.746,40
2.746,40
2.980,04
2.980,04
2.980,04
2.938,28
2.938,28
2.621,48
2.502,32
2.594,96
2.594,96
2.578,88
2.453,84
2.453,84
2.453,84
2.453,84
2.481,92
2.481,92
2.470,28
2.612,72
2.612,72
2.514,56
2.509,88
2.599,40
2.506,16
2.575,88
2.394,92
2.474,24
2.474,24
2.474,24
2.485,88
2.485,88
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PO04
PO04
PO04
PO04.D
PO05
PO06
PO06.D
PO06.D
PO07
PO07
PO08
PO08
PO08.D
PO09.D
PO09.D
PO09.D
PO10
PO11.D
PO12
PO12
PO13.D
PO13.D
PO14
PO14.D
PO15
PO15.D
TA00
TA01
TA01
TA02
TA02
TA03
TA03
DP01
DP01
GTR1*
GTR1
DB01
DB01.D
DB02
DB02.D
DB03
DB04
DB04
DB04

Personal Oficis Nivell 3 CTB
Personal Oficis Nivell 3 CTB
Personal Oficis Nivell 3 CTB
Pers. Ofic. Niv. 3 CTB amb desplaç.
Personal Oficis Nivell 3 CTM
Personal Oficis Nivell 3 CTA
Pers. Ofic. Niv. 3 CTA amb desplaç.
Pers. Ofic. Niv. 3 CTA amb desplaç.
Personal Oficis Nivell 4 CT
Personal Oficis Nivell 4 CT
Personal Oficis Nivell 5 CTB
Pers. Ofic. Niv. 5 CTB amb desplaç.
Pers. Ofic. Niv. 5 CTA amb desplaç.

Personal Oficis Nivell 6 CTB
Pers. Ofic. Niv. 6 CTA amb desplaç.
Personal Oficis Nivell 7 CTB
Personal Oficis Nivell 7 CTB
Pers. Ofic.Niv. 7 CTA amb desplaç.
Pers. Ofic.Niv. 7 CTA amb desplaç.
Conductor de Vehicles
Conductor de Vehicles amb desplaç.
Conductor Vehicles
Conductor de Vehicles amb desplaç.
Tècnic Assessor Nivell 28
Tècnic Assessor Nivell 26
Tècnic Assessor Nivell 27
Tècnic Assessor Nivell 24
Tècnic Assessor Nivell 21
Director de Programa
Gestor/a Tributari/a
Gestor/a Tributari/a
Director de Biblioteca Filial
Director de Biblioteca Filial amb desplaç.
Director Biblioteca 1
Director Biblioteca 1 amb desplaç.
Director Biblioteca 2
Director Biblioteca Central Urbana
Director Biblioteca Central Urbana
Subdirector bibliotecari

12
8
14
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
12
12
16
16
16
16
12
12
14
14
28
26
26
24
24
21
21
21
21
18
18
18
18
19
19
20
21
21
20

D
E
C
D
D
D
D
E
D
E
C
D
C
C
D
E
E
E
C
D
C
D
D
D
C
C
A
A
B
A
B
A
B
A
B
B
C
C
C
B
B
B
A
B
A

2.489,44
2.489,44
2.489,44
2.489,44
2.492,08
2.492,92
2.492,92
2.492,92
2.533,24
2.533,24
2.581,00
2.581,00
2.581,00
2.592,40
2.592,40
2.592,40
2.489,44
2.501,20
2.651,68
2.651,68
2.663,32
2.663,32
2.502,40
2.502,40
2.602,12
2.602,12
6.934,00
6.934,00
6.934,00
6.436,60
6.436,60
5.771,08
5.771,08
5.936,80
5.936,80
3.375,58
3.375,58
2.688,64
2.688,64
2.912,44
2.912,44
2.931,52
3.363,76
3.363,76
3.363,76

2.506,40
2.506,40
2.506,40
2.506,40
2.509,04
2.509,88
2.509,88
2.509,88
2.550,20
2.550,20
2.597,96
2.597,96
2.597,96
2.609,36
2.609,36
2.609,36
2.506,40
2.518,16
2.668,64
2.668,64
2.680,28
2.680,28
2.519,36
2.519,36
2.619,08
2.619,08
6.950,96
6.950,96
6.950,96
6.453,56
6.453,56
5.788,04
5.788,04
5.953,76
5.953,76
3.392,54
3.392,54
2.705,60
2.705,60
2.929,40
2.929,40
2.948,48
3.380,72
3.380,72
3.380,72

Segon. APROVAR l’annex que conté les taules retributives consolidades per a l’any
2021, amb la rectificació de l’error aritmètic i PUBLICAR-LES en el portal de
transparència de la Diputació de Barcelona.”
Documents vinculats
Llistat(766d5ceeba3e9fcfd39e)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)

Data signatura
10/02/2021, 12:03

HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=1749

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
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de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
Servei de Programació
1.4.- Dictamen de data 16 de febrer de 2021, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 3/2021 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2021 (Exp. núm. 2021/0001984).
“Fets
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2021. Les modificacions
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost.
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la
consignació, per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris entre diferents
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en l’annex I
d’aquest dictamen.
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2021. Aquesta
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.
El Ple de la corporació va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici 2021, el qual incorpora com annex una relació de
subvencions i transferències nominatives per aplicació pressupostària, es proposa
l’actualització d’aquest annex amb les noves consignacions proposades en la
modificació de crèdit.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
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Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris,
transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.
La base 16a de les d’execució del pressupost estableix que l’òrgan competent per
aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació.
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la Presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de
desembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 3/2021 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, per un import de seixanta-tres milions cent
trenta-sis mil set-cents dos euros amb vint-i-nou cèntims (63.136.702,29 €), que es
tramita mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb el detall que es
recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
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Segon. ACTUALITZAR el Pla estratègic de subvencions 2021 en el sentit d’afegir les
aplicacions pressupostàries que es recullen en l’annex II, que es considerarà part
integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Tercer. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local,
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.”
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Documents vinculats
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Pressupost(0d81dcef6cf997407c99)
Perfil
Signatari
Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier Martinez 10/02/2021, 2:54
de Morentin López
Pla(f8e2fa0330986a02d822)
Perfil
Signatari
Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier Martinez 9/02/2021, 8:00
de Morentin López

La presidència obre un torn de debat en què intervenen el portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el portaveu adjunt del Grup
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, el president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, senyor Ruiz Novella (PSC-CP) i la
presidenta, senyora Marín (PSC-CP). El debat es troba recollit en la gravació de la
sessió plenària disponible a
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=1761

Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
1.5.- Dictamen de data 16 de febrer de 2021, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 2/2021 al Pressupost de l’Institut del Teatre per a l'exercici
2021 (Exp. núm. 2021/0002681).
“Fets
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 10/02/2021, s’ha
informat d’una modificació del pressupost de l’exercici 2021 per import d’1.187.790,23
euros corresponent a crèdits extraordinaris per import de 10.500 euros i a suplements
de crèdit per import d’1.177.290,23 i s’ha elevat al Ple de la Diputació per a la seva
aprovació inicial.
D’acord amb la memòria justificativa que consta a l’expedient signada per la Gerència
de l’Institut del Teatre, davant la necessitat de finançar diversos projectes i obligacions
dins l’àmbit del capítol 1 de despeses de personal, del capítol 2 de despeses corrents i
del capítol 6 d’inversions corrents, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat
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compliment i de caràcter excepcional i inajornable, es proposa la modificació del vigent
pressupost de l'Institut del Teatre per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, que
serà finançada amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
La modificació de pressupost 2/2021 de l’Institut del Teatre contempla la necessitat
derivada de l’aplicació de l’increment retributiu del 0,9 % previst per Llei 11/2020 de 30
de desembre de 2020, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 i per la
Diputació de Barcelona a l’Acord de Ple de data 28 de gener de 2021, atès que en el
moment de tancar l’expedient de pressupost a l’octubre de 2020 es van aplicar els
paràmetres de la corporació i no era previsible cap increment en aquell moment.
Incorpora també una previsió del diferencial de la productivitat total de l’Institut del
Teatre com a Organisme del grup Diputació.

Quant al capítol 2 de despeses del vigent pressupost de l’Institut del Teatre resulta
insuficient per donar resposta a les necessitats reals de la institució i, per tant, és
necessari suplementar les corresponents aplicacions pressupostàries.
El capítol 6 requereix de forma urgent fer front principalment a les despeses relatives a
l'aprovació de l’expedient de contractació de les obres del projecte executiu per a la
substitució de les refredadores a la seu de Barcelona, les obres d'adequació del
sistema d'intrusió i vídeo vigilància així com la inversió en la infraestructura de material
informàtic i altres conjunts electrònics de comunicació.
L’esmentada modificació pressupostària núm. 02/2021 que s’eleva al Ple, per un
import d’1.187.790,23 euros, es finançarà totalment amb la incorporació de romanent
líquid de tresoreria.
El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i afectades procedent de la
liquidació del pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2020 ascendeix a
3.248.471,35 €. La modificació pressupostària 01/2021 relativa a la incorporació de
romanents de crèdit va ser de 369.451,50 €. La present modificació pressupostària es
finançarà totalment amb la incorporació de romanent líquid de tresoreria quedant un
romanent líquid de tresoreria de lliure disposició després d’aquesta modificació
d’1.691.229,62 € €.
Aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i
determinat de les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici
següent.
Fonaments de dret
L’article 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret 2/2004, de 5 de març, contempla la possibilitat de dotar crèdits
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extraordinaris i suplements de crèdit a aquelles partides amb crèdit insuficient per
realitzar la corresponent despesa, així com els requisits per a la seva aprovació.
Els articles 35 i 36 del Reial decret 500/90 de 20 d’abril, sobre modificacions
pressupostàries, pel que fa als crèdits extraordinaris i als suplements de crèdit i l’article
38 de la mateixa llei respecte la tramitació d’aquests tipus d’expedients.
L’article número 37 del Reial decret 500/1990 estableix en el seu apartat 2 que en la
proposta s’haurà d’acompanyar una memòria justificativa en la mesura que haurà de
precisar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les que
afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la.
El Decret de la Presidència núm. 315/21 de 25 de gener de 2021 que aprova la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Barcelona, integrada, entre
d’altres, per la liquidació del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre.
Consta a l’expedient l’informe de la Intervenció delegada de l’Organisme Autònom.
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar les modificacions pressupostàries és el Ple de la Diputació.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència Delegada de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de
desembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 02/2021 del pressupost de
l’Institut del Teatre corresponent a l’exercici 2021, per un import d’un milió cent
vuitanta-set mil set-cents noranta euros amb vint-i tres cèntims (1.187.790,23 €), que
es tramita mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinari, finançats amb
romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent:
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Crèdit extraordinaris
Orgànic
99900

Econòmic Descripció
62300
Maquinària , instal·lacions tècniques i utillatge.
TOTAL
modificació
per
crèdits
extraordinaris

Import
10.500,00 €
10.500,00 €

Suplement de crèdit
Orgànic

Econòmic

99600
99600

10100
10101

99600

12000

99600

12006

99600

12100

99600
99600

12101
12104

99600

13000

99600
99600

13002
13004

99600
99600
99600

13100
15000
16000

99040
99040

21600
227.06

99900
99900
99900

62200
62500
62600

99900

63300

99900

63600

Descripció
Import
Retribucions bàsiques del personal
directiu
300,00 €
Altres remuneracions del personal directiu
1.300,00 €
Retribucions bàsiques del personal
funcionari. Sous
12.000,00 €
Retribucions bàsiques del personal
funcionari. Triennis
2.300,00 €
Retribucions complementàries del
personal funcionari. C. Destinació
5.800,00 €
Retribucions complementàries del
personal funcionari. C. Específic
14.800,00 €
Carrera nivell transició personal funcionari
200,00 €
Retribucions bàsiques del personal
laboral fix
12.200,00 €
Altres remuneracions del personal laboral
fix
16.300,00 €
Carrera nivell transició personal laboral
300,00 €
Retribucions bàsiques del personal
laboral temporal
40.600,00 €
Productivitat
53.594,90 €
Seguretat Social
33.475,00 €
total capítol 1
193.169,90 €
Mant. equipaments processos
d'informació.
18.000,00 €
Estudis i treballs tècnics
19.703,71 €
total capítol 2
37.703,71 €
Edificis i altres construccions . Inv nova
160.365,14 €
Mobiliari
3.000,00 €
Equips per a processos d'informació.
93.851,86 €
Reposició :Maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge.
629.199,62 €
Reposició : Equips per a processos
d'informació
60.000,00 €
total capítol 6
956.916,62 €
TOTAL modificació suplement de
crèdit
1.177.290,23 €
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Segon. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar
de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors a l’Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
1.6.- Dictamen de data 8 de febrer de 2021, pel qual es proposa restar assabentat
dels Pressupostos per a 2021, del Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i del Consorci Universitat Internacional Menéndez
Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch, adscrits al sector públic de la Diputació de
Barcelona (Exp. núm. 2020/0010907).
“I. Normativa aplicable i tramitació pressupostària
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual
s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 122.4,
estableix que els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en
el compte general de l’Administració Pública d’adscripció.
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Per tant, els pressupostos dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de
Barcelona malgrat no formar part del pressupost general en els termes del TRHL
s’inclouen com annex de conformitat als articles 166 i 168 del TRHL.
II. Pressupostos del sector públic de la Diputació de Barcelona
Els consorcis que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona són els
següents:
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. Centre de Cultura Contemporània de . Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Textil
C. del Parc de la Serralada Marina
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat
C. del Parc del Foix

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 de novembre de 2020, va
aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici
2021, així com va restar assabentat dels pressupostos dels consorcis adscrits al seu
sector públic, que, fins aquella sessió, s’havien aprovat pels respectius òrgans de
govern i dels que la Diputació de Barcelona tenia notificació. Així, no es va poder donar
compte dels pressupostos dels consorcis següents:
-

Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch

El Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el Consorci
Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch, han aprovat
pels seus òrgans de govern respectius els seus pressupostos.
Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la corporació,
conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President
Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
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Únic. RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos per a l’exercici 2021 dels Consorcis,
adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, següents:
Consorcis:

Import (euros)



Consorci Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona
 Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo
Barcelona-C. Ernest Lluch

10.784.355,54
223.893,00
“

I el Ple en resta assabentat.
Intervenció General
1.7.- Dictamen de data 11 de febrer de 2021, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del
Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm.
2021/0001611).
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm.315/21, de
25 de gener, d’aprovació de la Liquidació del pressupost general 2020 de la Diputació
de Barcelona, que literalment diu:
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL),
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de
cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de
desembre de l’any natural corresponent.
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 78 de les d’Execució del
Pressupost 2020, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la
Intervenció General i es presenta per a la seva aprovació per la presidència de la Diputació.
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRLLRHL, les liquidacions dels
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària
i Patronat d’Apostes, informades per les respectives intervencions delegades, han estat
trameses per a la seva aprovació per la presidència de la Diputació.
Vist l’informe de la Intervenció General sobre la proposta de resolució d’aprovació de la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Barcelona de 2020.
Atès que el Congrés dels Diputats en sessió de 20 d’octubre de 2020 va aprovar la
suspensió de l’aplicació de les regles fiscals respecte als objectius d’estabilitat, de deute
públic i de límit de la despesa pels exercicis 2020 i 21, atenent a la situació d’emergència
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extraordinària als efectes previstos als articles 135.4 de la Constitució i de l’11.3 de la Llei
Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació de l’estabilitat pressupostària, la
sostenibilitat financera i la regla de la despesa, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals,
aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que d’acord amb l’assenyalat al
paràgraf anterior es limita a quantificar les magnituds de les regles fiscals a la liquidació del
pressupost de la Diputació de l’exercici 2020, sense emetre cap valoració de compliment o
incompliment de les mateixes per no ser d’aplicació.
Vist que el pressupost que es liquida no incorpora inversions financerament sostenibles i
que per tant no cal l’informe de la Intervenció General sobre el grau de compliment, a 31 de
desembre de 2020, d’acord al previst en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’apartat 2.2.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de
19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2020, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia corporació i per les
dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat
d’Apostes, d’acord amb tota la documentació incorporada al present expedient, que
presenten les magnituds bàsiques següents obtingudes dels estats comptables:
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Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)

6
7

Alienació de béns
Transferències capital
Ingressos de capital (I2)

8

Actius financers

9

Passius financers
Ingressos financers (I3)

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Drets reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

%
(D)/(C)

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

20.243.417,39

105,4%
95,1%
57,6%
95,7%
99,0%
97,1%

141.735.000,00

-

141.735.000,00

149.434.391,66

129.190.974,27

92.127.500,00

-

92.127.500,00

87.638.891,95

87.638.891,95

7.471.200,00

-

7.471.200,00

4.304.937,53

3.665.067,57

639.869,96

543.396.606,75

520.283.675,28

518.600.480,68

1.683.194,60

2.588.000,00

2.562.389,47

2.423.012,31

139.377,16

787.318.306,75

764.224.285,89

741.518.426,78

22.705.859,11

525.610.300,00

17.786.306,75

2.588.000,00

-

769.532.000,00

17.786.306,75

-

-

1.182.000,00

-

1.182.000,00

-

182.128.000,00

Total d'ingressos

393.678.389,12

-

1.182.000,00

736.368,98

732.165,41

4.203,57

0,0%
58,4%
62,3%

575.806.389,12

295.717.409,74

295.227.554,60

489.855,14

51,4%

1.182.000,00

46.651,17

46.047,60

603,57

689.717,81

686.117,81

3.600,00

198.331.000,00

393.678.389,12

592.009.389,12

295.717.409,74

295.227.554,60

489.855,14

0,0%
50,0%

969.045.000,00

411.464.695,87

1.380.509.695,87

1.060.678.064,61

1.037.478.146,79

23.199.917,82

76,8%

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes

Pagaments

Pendent de
pagament

%
(D)/(C)

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

16.203.000,00

-

16.203.000,00

-

-

-

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)

236.246.500,00

-

98.512.300,00
1.902.000,00

-

242.024.200,00
5.000.000,00

-

9.341.886,23

226.904.613,77

210.952.656,85

210.952.656,85

27.004.088,04

125.516.388,04

91.202.482,55

91.135.319,47

1.000.000,00

902.000,00

55.550,92

55.550,92

130.563.470,89

372.587.670,89

267.937.478,03

266.167.720,28

5.000.000,00

583.685.000,00

142.225.672,70

725.910.672,70

570.148.168,35

568.311.247,52

67.163,08
1.769.757,75
1.836.920,83

6
7

Inversions reals
Transferències capital
Despeses de capital (D2)

56.377.700,00

16.528.954,66

72.906.654,66

44.408.280,28

44.351.113,86

57.166,42

127.562.865,00

99.237.350,49

226.800.215,49

112.568.610,71

112.449.705,08

118.905,63

183.940.565,00

115.766.305,15

299.706.870,15

156.976.890,99

156.800.818,94

176.072,05

8

Actius financers

185.216.990,00

115.609.863,35

300.826.853,35

293.924.919,26

293.924.919,26

9

Passius financers
Despeses financeres (D3)

16.202.445,00

37.862.854,67

54.065.299,67

37.862.854,66

37.862.854,66

201.419.435,00

153.472.718,02

354.892.153,02

331.787.773,92

331.787.773,92

969.045.000,00

411.464.695,87

1.380.509.695,87

1.058.912.833,26

1.056.899.840,38

Total de Despeses

93,0%
72,7%
6,2%
71,9%
0,0%
78,5%
60,9%
49,6%
52,4%
97,7%

-

2.012.992,88

70,0%
93,5%

76,7%
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Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

c) Actius financers

570.148.168,35

194.076.117,54

736.368,98

156.976.890,99

- 156.240.522,01

764.960.654,87

727.125.059,34

37.835.595,53

295.717.409,74

293.924.919,26

2. Total operacions financeres (c+d)

1.792.490,48

37.862.854,66

-

37.862.854,66

295.717.409,74

331.787.773,92

-

36.070.364,18

1.060.678.064,61

1.058.912.833,26

d) Passius financers

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

Resultat
pressupostari

764.224.285,89

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

Ajustaments

1.765.231,35

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

328.120.283,03

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

160.271,36

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

9.823.824,89

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

318.456.729,50

318.456.729,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

320.221.960,85

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

Imports any anterior

386.101.911,60

1. (+) Fons líquids

374.981.788,86

82.940.474,76

2. (+) Drets pendents de cobrament

99.336.138,71

(+) del Pressupost corrent

23.199.917,82

36.059.337,87

(+) de Pressupostos tancats

12.275.196,91

15.007.391,75

(+) d’operacions no pressupostàries

47.465.360,03

48.269.409,09
59.098.695,85

3. (-) Obligacions pendents de pagament
2.012.992,88

(+) del Pressupost corrent

2.792.956,82

366.089,30

54.292.746,15

53.850.270,05

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

64.759.971,02
10.543.611,67

-

4. (-) Partides pendents d'aplicar

1.153.254,67

-

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

1.156.021,43

2.261.099,61

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

2.766,76

403,34

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

2.260.696,27

408.790.435,84

407.297.260,28

14.615.816,95

14.326.333,07

698.616,87

13.517.101,69

393.476.002,02

379.453.825,52
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Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
INSTITUT DEL TEATRE
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

6
7

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)
Alienació de béns
Transferències capital
Ingressos de capital (I2)

Pressupost
inicial
(A)

1.580.000,00
18.579.300,00

Modificacions

Pressupost
actual

Drets
reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

%
(D)/(C)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

21.120,00

1.580.000,00
18.600.420,00
22.300,00

3.595,75

2.660,07

935,68

21.120,00

20.202.720,00

19.863.202,07

19.858.266,39

4.935,68

120.000,00

107.284,27

107.284,27

120.000,00

107.284,27

107.284,27

22.300,00
20.181.600,00

120.000,00
120.000,00

-

1.272.361,79
18.587.244,53

1.268.361,79
18.587.244,53

4.000,00
-

-

0,0%
0,0%
80,5%
99,9%
16,1%
98,3%
0,0%
89,4%
89,4%

8

Actius financers

50.000,00

546.061,75

596.061,75

36.813,81

36.813,81

9

Passius financers
Ingressos financers (I3)

50.000,00

546.061,75

596.061,75

36.813,81

36.813,81

20.351.600,00

567.181,75

20.918.781,75

20.007.300,15

20.002.364,47

4.935,68

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes

Pagaments

Pendent de
pagament

%
(D)/(C)

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

77.074,71
364.159,64

16.709.925,29
3.458.259,64

16.350.562,03
2.628.865,79

16.349.595,23
2.232.196,73

966,80
396.669,06

2.100,00
298.400,00

35.715,78

2.100,00
334.115,78

1.595,53
236.560,73

1.595,53
214.960,74

21.599,99

20.181.600,00

322.800,71

20.504.400,71

19.217.584,08

18.798.348,23

419.235,85

120.000,00

244.381,04

364.381,04

284.573,89

212.752,91

71.820,98

120.000,00

244.381,04

364.381,04

284.573,89

212.752,91

71.820,98

50.000,00

18.351,21

18.351,21

-

36,7%

50.000,00

18.351,21

18.351,21

-

0,0%
36,7%

20.918.781,75

19.520.509,18

19.029.452,35

Total d'ingressos

6,2%
-

0,0%
6,2%

95,6%

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)

6
7

Inversions reals
Transferències capital
Despeses de capital (D2)

16.787.000,00
3.094.100,00

8

Actius financers

50.000,00

9

Passius financers
Despeses financeres (D3)

50.000,00

Total de Despeses

20.351.600,00

-

-

567.181,75

491.056,83

97,8%
76,0%
76,0%
70,8%
0,0%
93,7%
78,1%
0,0%
78,1%

93,3%
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Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
INSTITUT DEL TEATRE
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

Ajustaments

Resultat
pressupostari

19.863.202,07

19.217.584,08

107.284,27

284.573,89

19.970.486,34

19.502.157,97

468.328,37

36.813,81

18.351,21

18.462,60

36.813,81

18.351,21

18.462,60

20.007.300,15

19.520.509,18

486.790,97

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

Obligacions
reconegudes
netes

c) Actius financers

645.617,99
-

177.289,62

-

d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)
AJUSTAMENTS

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

106.091,46

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

26.244,01

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

27.469,20

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

104.866,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

104.866,27
591.657,24

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
4. (-) Partides pendents d'aplicar

42.190,59

4.935,68

10.780,18

25.972,69

22.950,19

8.092,62

8.460,22
975.118,15

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

3.452.408,18

39.000,99

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent

Imports any anterior
4.211.039,50

1. (+) Fons líquids

491.056,83

706.467,40
241.886,94

2.466,33

2.466,33

481.594,99

462.114,13
-

-

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

3.274.922,34

2.788.131,37

II. Saldos de dubtós cobrament

26.450,99

23.990,04

III. Excés de finançament afectat

26.312,00

14.596,08

3.222.159,35

2.749.545,25

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
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Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)

6
7

Alienació de béns
Transferències capital
Ingressos de capital (I2)

8

Actius financers

9

Passius financers
Ingressos financers (I3)

Total d'ingressos

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions

Pressupost
actual

Drets
reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

%
(D)/(C)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

54.930.000,00

54.930.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

18.000,00
68.948.000,00

-

46.506.601,80

46.469.367,63

18.000,00

37.713,52

37.713,52

68.948.000,00

46.544.315,32

46.507.081,15

37.234,17
37.234,17

0,0%
0,0%
84,7%
0,0%
209,5%
67,5%

-

0,0%
0,0%
0,0%

125.000,00

2.471.910,32

2.596.910,32

100.364,59

100.364,59

3,9%

160.000.000,00

110.000.000,00

270.000.000,00

270.000.000,00

270.000.000,00

160.125.000,00

112.471.910,32

272.596.910,32

270.100.364,59

270.100.364,59

-

100,0%
99,1%

229.073.000,00

112.471.910,32

341.544.910,32

316.644.679,91

316.607.445,74

37.234,17

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes

Pagaments

Pendent de
pagament

%
(D)/(C)

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

-

-

-

-

-

92,7%

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

6
7

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)
Inversions reals
Transferències capital
Despeses de capital (D2)

8

Actius financers

9

Passius financers
Despeses financeres (D3)

Total de Despeses

723.430,00

44.441.570,00

38.292.632,64

38.292.632,64

-

1.381.208,27

23.029.208,27

14.144.449,41

14.144.449,41

-

10.000,00

178,86

178,86

-

1.200.000,00

77.448,00

1.277.448,00

1.024.586,97

1.024.586,97

-

68.023.000,00

735.226,27

68.758.226,27

53.461.847,88

53.461.847,88

-

86,2%
61,4%
1,8%
80,2%
0,0%
77,8%

900.000,00

1.736.684,05

2.636.684,05

1.271.837,65

1.271.837,65

900.000,00

1.736.684,05

2.636.684,05

1.271.837,65

1.271.837,65

-

48,2%
0,0%
48,2%

150.000,00

85.422,06

85.422,06

56,9%

160.000.000,00

110.000.000,00

270.000.000,00

270.000.000,00

270.000.000,00

160.150.000,00

110.000.000,00

270.150.000,00

270.085.422,06

270.085.422,06

-

100,0%
100,0%

229.073.000,00

112.471.910,32

341.544.910,32

324.819.107,59

324.819.107,59

-

95,1%

45.165.000,00
21.648.000,00

-

10.000,00

150.000,00
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Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2020
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
reconeguts nets

Conceptes

Obligacions
reconegudes
netes

Ajustaments

Resultat
pressupostari

53.461.847,88

-

6.917.532,56

1.271.837,65

-

1.271.837,65

46.544.315,32

54.733.685,53

-

8.189.370,21

100.364,59

85.422,06

270.000.000,00

270.000.000,00

-

2. Total operacions financeres (c+d)

270.100.364,59

270.085.422,06

14.942,53

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

316.644.679,91

324.819.107,59

a) Operacions corrents

46.544.315,32

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers

14.942,53

-

8.174.427,68

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

1.148.094,79

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

1.148.094,79

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

1.148.094,79
-

7.026.332,89

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

Imports any anterior

76.990.682,25

1. (+) Fons líquids

68.799.848,86

2.035.965,28

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

1.826.260,93

37.234,17

295.034,37

1.051.807,44

1.100.225,25

946.923,67

431.001,31
41.167.899,17

3. (-) Obligacions pendents de pagament

24.585.411,38
349,48

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

41.167.899,17

24.585.061,90
33,00

4. (-) Partides pendents d'aplicar

793,25

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament

33,00

793,25

37.858.781,36

46.041.491,66

1.057.627,56

1.076.652,16

36.801.153,80

44.964.839,50

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
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Liquidació del pressupost de l'exercici 2020
PATRONAT D'APOSTES

Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)

6
7

Alienació de béns
Transferències capital
Ingressos de capital (I2)

8

Actius financers

9

Passius financers
Ingressos financers (I3)

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Drets reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

%
(D)/(C)

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

1.807.000,00

-

1.807.000,00

1.866.124,93

1.866.124,93

-

103,3%

1.807.000,00

-

1.807.000,00

1.866.124,93

1.866.124,93

-

103,3%

31.101,77

8.745,00

8.745,00

-

28,1%

9.000,00

Total d'ingressos

22.101,77

-

-

9.000,00

22.101,77

31.101,77

8.745,00

8.745,00

-

28,1%

1.816.000,00

22.101,77

1.838.101,77

1.874.869,93

1.874.869,93

-

102,0%

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes

Pagaments

Pendent de
pagament

%
(D)/(C)

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

(G)

2.000,00

1.301.200,00

1.082.949,83

1.082.949,83

-

482.800,00

5.621,77

488.421,77

310.164,35

310.164,35

-

1.000,00

14.480,00

15.480,00

14.569,44

14.569,44

-

83,2%
63,5%
94,1%

1.783.000,00

22.101,77

1.805.101,77

1.407.683,62

1.407.683,62

-

78,0%

1.299.200,00

6
7

Inversions reals
Transferències capital
Despeses de capital (D2)

15.000,00

15.000,00

6.167,70

6.167,70

-

41,1%

15.000,00

15.000,00

6.167,70

6.167,70

-

41,1%

8

Actius financers

18.000,00

18.000,00

9

Passius financers
Despeses financeres (D3)

18.000,00

18.000,00

1.413.851,32

1.413.851,32

Total de Despeses

1.816.000,00

22.101,77

1.838.101,77

76,9%
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Liquidació del pressupost de l'exercici 2020
PATRONAT D'APOSTES
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
reconeguts nets

Conceptes

Obligacions
reconegudes
netes

1.866.124,93

a) Operacions corrents

Ajustaments

1.407.683,62

458.441,31

6.167,70

b) Altres operacions no financeres
1.866.124,93

1. Total operacions no financeres (a+b)

Resultat
pressupostari

-

1.413.851,32

6.167,70
452.273,61

8.745,00

c) Actius financers

8.745,00

d) Passius financers
8.745,00

2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

1.874.869,93

8.745,00
1.413.851,32

461.018,61

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

461.018,61

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

Imports any anterior
5.366.859,72

4.926.597,84

27.863,10

1.662,08

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

27.863,10

1.662,08
135.352,35

3. (-) Obligacions pendents de pagament

129.908,06

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

135.352,35

129.908,06

4. (-) Partides pendents d'aplicar
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

5.259.370,47

4.798.351,86

5.259.370,47

4.798.351,86

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
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Segon. DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que se
celebri, de la liquidació del Pressupost 2020 aprovada per la Presidència, integrada per la
liquidació del pressupost de la pròpia corporació i per les liquidacions dels organismes
autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat d’Apostes.
Tercer. DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació de l’estabilitat
pressupostària, la sostenibilitat financera i la regla de despesa, elaborat per la Intervenció
General amb caràcter independent, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del
Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Quart. REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020 de la Diputació de
Barcelona i de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
d’Hisenda de Barcelona.”

Vist l’apartat 2.2.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) i el Decret núm. 8966/19, de 23
de juliol, apartat tercer, 4.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President de
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, eleva al Ple, previ l’informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació,
l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 315/2021, de
25 de gener, d’aprovació de la Liquidació del pressupost general de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2020.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar,
el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés, el portaveu del Grup
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Guiteras, el president
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, senyor Ruíz, i la
presidenta, senyora Marín (PSC-CP). El debat es troba recollit en la gravació de la
sessió plenària disponible a
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=2181

I el Ple en resta assabentat.
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1.8.- Dictamen de data 11 de febrer de 2021, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’Informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat, corresponent a l’exercici 2020, i de l’Informe sobre les
objeccions i omissions de fiscalització realitzades per la Intervenció General
durant l’exercici 2020 a les diverses entitats que formen part del sector públic de
la Diputació de Barcelona, de control intern de la Intervenció General, relatius a
l’exercici 2020 (Exp. núm. 2021/0002842).
“Vist que l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector públic, estableix
que anualment, l’òrgan de control intern ha d’elaborar un informe en el qual avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat, informe que, en el cas de les
entitats locals, s’ha d’elevar al Ple.
Vist el que estableixen els articles 15.6 i l’article 28.5 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic
local, en relació amb la presentació d’un informe de la Intervenció sobre totes les
resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions
efectuades i els informes d’omissió de la funció interventora que s’hagin realitzat.
Pel que fa als informes relatius al compliment de les regles fiscals i del Pla
economicofinancer que tenia aprovat la Diputació de Barcelona, no s’han elaborat en
aplicació de l’acord del Congrés dels Diputats que ha deixat sense aplicació els límits
de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, a proposta del Govern de l’Estat.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de
seguiment Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT de dos informes de control intern de la
Intervenció General relatius a l’exercici 2020:



Informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat,
corresponent a l’exercici 2020.
Informe sobre les objeccions i omissions de fiscalització realitzades per la
Intervenció General durant l’exercici 2020 a les diverses entitats que formen part
del sector públic de la Diputació de Barcelona.”

Documents vinculats
Informe(86e73a3a6367491be538)
Perfil
Signatari
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
10/02/2021, 13:45
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Informe(cdcebdc970b1aefbbcdb)
Perfil
Signatari
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
10/02/2021, 13:45

I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
1.9.- Dictamen de data 5 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar la
delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Berguedà, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
“El Ple del Consell Comarcal del Berguedà de 28 d'octubre de 2020 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Berguedà de
28 d'octubre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació i recaptació del tribut que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals


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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
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 al consell
comarcal delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per
la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.10.- Dictamen de data 8 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del
Brull, 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 del Brull de 18 de desembre de 2020 acordà l'ampliació i la
revocació 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del
Brull de 18 de desembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic







Notificació de 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.

II - Taxa per l’expedició documents administratius







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







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

IV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament del Brull de 18 de desembre
de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la Diputació de Barcelona
de la Taxa cementiri municipal, Taxa per llicència d’obertura d’establiments, Taxa pel
servei guarderia rural, prestació personal, Taxa de sanitat preventiva d’animals
domèstics, Taxa sobre clavegueram, Preu Públic entrada de vehicles i Preu Públic
rodatge i arrossegament.
Les funcions delegades les durà 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 tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament del Brull a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles








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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana







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

V- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres







Notificació de 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








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

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general












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

VIII - Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals











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

- El subministrament d’aigua potable







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.

- Per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic







Notificació de 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.

- L’expedició documents administratius





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

IX - Quotes d'urbanització








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

X - Altres ingressos:
- Sancions administratives







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.

- Multes coercitives







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

- Execucions subsidiàries







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.

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius


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

- Qualsevol altre ingrés de dret públic







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.11.- Dictamen de data 5 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar la
modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Campins, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Campins de 2 de novembre de 2020 acordà la modificació i
la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
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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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Campins de 2 de novembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona en el
sentit que l'actual delegació abastarà únicament les competències de recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’especifiquen:
I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







Notificació de 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.

II - Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme





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

III - Taxa per prestació de servei de cementiris únicament pel servei dels drets de
conservació de Cementiris








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

IV - Taxa de subministrament d'aigua potable








Emissió de documents cobratoris 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. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Campins, de 2 de novembre
de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació adoptada amb anterioritat a favor de
la Diputació de Barcelona de la Taxa per prestació personal de transport i la Taxa
reguladora per inspecció de vehicles, calderes, aparells i motors de tota mena i
instal·lacions industrials, comercials, hotelers i de lleure.
Aquestes funcions les durà 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 tercer dels acords de delegació adoptats pel
Ple de l’Ajuntament de Campins a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles


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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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















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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







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.

VI - Contribucions especials








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

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general




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

VIII - Taxes per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus
municipals











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.

IX - Taxa per servei de clavegueram











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







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.

XI - Taxa de subministrament d'aigua potable








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

XII - Quotes d'urbanització








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

XIII - Execucions subsidiàries







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.

XIV - Multes coercitives




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

XV - Preu públic per la utilització dels serveis de les instal·lacions esportives
municipals







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

XVI - Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària








Emissió de documents cobratoris 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.

XVII - 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







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.

XVIII - Taxa per prestació de servei de cementiris únicament pel servei dels drets de
conservació de Cementiris





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

XIX - Taxa per expedició de documents administratius







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

XX - Taxa per l’ocupació de la via pública i terrenys del comú







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.

XXI - Taxa per l’ocupació del subsol, el sòl i la volada de la via pública







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.

XXII - Taxa anuncis publicitaris en instal·lacions i activitats municipals







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.

XXIII - Altres ingressos




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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.12.- Dictamen de data 5 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Canyelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Canyelles de 25 de novembre de 2020 acordà l'ampliació, la
modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Canyelles de 25 de novembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa







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.

II - Preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants







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.

III - Execucions subsidiàries







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.
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IV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

V - Altres ingressos tributaris i no tributaris







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

2.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament de Canyelles de 25 de novembre de 2020
de modificació de l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre
modificats, de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos tributaris, en el sentit
que s'especifica a continuació:
- Taxa de cementiri municipal








Emissió de documents cobratoris 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.

3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Canyelles de 25 de
novembre de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona respecte a la recaptació dels conceptes que tot seguit es detallen:
-

Taxa del servei de clavegueram
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i empresa
Taxa pel subministrament d'aigua
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-

Taxa prestació del servei de prevenció dels incendis forestals, -Neteja de
parcel·lesQuota manteniment de la xarxa d'aigua
Taxa per la prestació dels servei d'escola bressol
Contribucions especials

Aquestes funcions les durà 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 quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques













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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







Notificació de 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.
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VI - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme







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.

VII - Taxa per la prestació dels serveis de gestió de residus municipals











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

VIII - Taxa de cementiri municipal








Emissió de documents cobratoris 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 entrada per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública
amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena





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

Àrea de Presidència
Secretaria General








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

X - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues







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.

XI - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa







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.

XII - Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general













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

XIII - Sancions per infraccions d'ordenances i legislació vigents, derivades de la
potestat sancionadora d'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.

XIV - Multes Coercitives







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

XV - Preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants







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

XVI - Quotes d'urbanització








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

XVII - Execucions subsidiàries



Notificació de 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.

XVIII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

XIX - Altres ingressos tributaris i no tributaris







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.

XX - La declaració de crèdits incobrables, en relació amb els ingressos de dret públic
municipal respecte del quals han estat delegades en la Diputació de Barcelona les
funcions de recaptació i quan concorrin les causes previstes normativament per a dita
declaració.
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
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Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.13.- Dictamen de data 8 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola de 17 de desembre de 2020 acordà
l'ampliació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats, en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola de 17 de desembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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I - Taxa pel servei de cementiri municipal








Emissió de documents cobratoris 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 - Preu Públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions







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

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola de
17 de desembre de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació efectuada per
aquest Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona, respecte a les funcions de
recaptació de:
- Taxa subministrament aigua potable
- Taxa per la prestació del servei prevenció incendis forestal
Les funcions delegades les durà 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 tercer dels acords de delegació adoptats pel
Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles




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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana



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

V - Taxa per la prestació de servei de gestió de residus municipals











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

VI - Taxa per l’entrada de vehicles











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.
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VII - Taxa pel servei de cementiri municipal








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

VIII - Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
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.

IX - Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica











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

X - Contribucions especials








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

XI - Quotes d'urbanització








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

XII - Impost sobre construccions instal·lacions i obres







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.

XIII - Taxes per llicències urbanístiques
Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via púbica
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
Taxa per la prestació escola bressol
Taxa per la llicència de primera ocupació
Taxa per la utilització del sòl, subsol i vol
Taxa per l’expedició de documents
Taxa per l’ocupació de la via pública
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Taxa per la tinença i recollida d’animals
Taxa per serveis socioculturals
Taxa per ensenyaments especials
Taxa Horts Municipals







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.

XIV - Preu Públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions







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.

XV -








Execucions subsidiàries
Concessions administratives
Sancions diverses

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

XVI - Altres ingressos de dret públic tributaris







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

XVII - Altres ingressos de dret públic no tributaris


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.

Àrea de Presidència
Secretaria General







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.14.- Dictamen de data 10 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Olivella, 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 d'Olivella de 15 de desembre de 2020 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
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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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Olivella de 15 de desembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

2.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament d'Olivella de 15 de desembre de 2020 de
modificació de l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant
anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les
funcions de gestió i recaptació de l'ingrés tributari, en el sentit que s'especifica a
continuació:
- Taxa de cementiri municipal








Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tan 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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Les funcions delegades les durà 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 tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament d'Olivella a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica


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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres












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

VI - Taxa de cementiri municipal








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

VII - Taxa pel servei de recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans











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

VIII - Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’Urbanisme








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

IX - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a traves dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats


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

X - Taxa d'ocupació de sòl, subsol i volada de la via pública







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.

XI - Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general















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

XII - Preu públic manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys
forestals i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les
mateixes urbanitzacions






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

XIII - Quotes d'urbanització








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar 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 - Execucions subsidiàries








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

XV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

XVI - Cànon concessió administrativa local municipal








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

XVIII - Multes Coercitives







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

XIX - Altres ingressos tributaris i no tributaris







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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1.15.- Dictamen de data 10 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Olost, 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 d'Olost de 20 de gener de 2021 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Olost de 20 de gener de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic



Notificació de 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.

II - Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal







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.

III - Taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública







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.

IV - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública







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.

V - Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments
destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus
derivats







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.
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VI - Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues







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.

VII - Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals







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

VIII - Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme







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

IX - Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària







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.

X - Preu públic per la prestació del servei de promoció de l’autonomia





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

XI - Preu públic per la venda de llibres promoguts per l’ajuntament i per la utilització de
les pistes de pàdel







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.

XII - Multes coercitives







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

XIII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

2.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament d'Olost de 20 de gener de 2021 de
modificació de l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant
anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i ingressos de dret públic, en el sentit que
s'especifica a continuació:
I - Taxa per la prestació de serveis del cementiri municipal






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

II - Quotes d'urbanització







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.

Les funcions delegades les durà 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 tercer dels acords de delegació adoptats pel
Ple de l’Ajuntament d'Olost a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment,
l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques








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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

V - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres



Notificació de la provisió de constrenyiment 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.

VI - Contribucions especials







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.

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

VIII - Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals








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

- La prestació de serveis del cementiri municipal








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

- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys
d’ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic







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.

- La prestació de serveis en la piscina municipal







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.

- Ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública







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.
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- La retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en
la via pública







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.

- La prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats







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.

- L’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues







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.

- La utilització d’instal·lacions municipals







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.

- Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme





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

- La prestació del servei d’escola bressol







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

- 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







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.

- L’expedició documents administratius







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

IX - Quotes d'urbanització







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.
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X - Altres ingressos:
- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària







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.

- Preu públic per la prestació del servei de promoció de l’autonomia







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.

- Preu públic per la venda de llibres promoguts per l’ajuntament i per la utilització de
les pistes de pàdel







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.

- Sancions administratives







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.

- Multes coercitives




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

- Execucions subsidiàries
.
 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.
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

- Qualsevol altre ingrés de dret públic







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
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Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.1.6.- Dictamen de data 5 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, de la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 18 de novembre de 2020 acordà
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès de 18 de novembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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I - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols i altres instal·lacions anàlogues







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.

II - Taxa per l’expedició de documents administratius







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

III - Taxa per llicència d’autotaxi







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.

IV - Taxa per la prestació del servei d’inspecció i control sanitari dels establiments
destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus
derivats







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.

V - Taxa per la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició del
municipi




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

VI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

VII - Multes coercitives







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

2.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 18 de novembre
de 2020 de modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre
modificats, de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic, en el sentit que
s'especifica a continuació:
- Contribucions especials








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

3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 18 de
novembre de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de la Taxa per ensenyaments especials en establiments especials, la Taxa
exhibició de rètols i el Preu Públic per la utilització de Can Bach.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
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Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats pel
Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica




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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

V - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres







Notificació de 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








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

VIII - Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals











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

- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena






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

- La prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local








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

- L’ocupació de terreny d’ús públic amb taules, cadires i altres elements similars amb
finalitat lucrativa








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

- La prestació del servei de la piscina municipal







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.

- La utilització de diferents espais municipals





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

- 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
de responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics
i les revisions periòdiques







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.

- La prestació del servei de l’escola bressol







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

- La prestació del servei d’atenció a la gent en l’àmbit rural (SAIAR)







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.

- Instal·lacions de quioscos a la via pública.







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.

- Llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme


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

- Tinença de gossos







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.

- L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols i altres instal·lacions anàlogues







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.

- L’expedició de documents administratius







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

- Llicència d’autotaxi







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.

- La prestació del servei d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats
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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.

- La gestió dels residus procedents de la construcció i demolició del municipi







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

IX - Quotes d'urbanització








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

X - Altres ingressos:
- PP per a la realització de fotocòpies a l’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.

- Sancions administratives







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.
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- Multes coercitives







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

- Execucions subsidiàries







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.

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

- Qualsevol altre ingrés de dret públic







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.17.- Dictamen de data 5 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de 15 de desembre de 2020
acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats, en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de 15
de desembre de 2020 de modificar l'abast dels acords de delegació adoptats amb
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anterioritat a aquesta data a favor de la Diputació de Barcelona, només pel que fa la
Taxa per manteniment de cementiri municipal, en el sentit que l'actual delegació
d’aquest concepte detallat abastarà únicament les competències de recaptació que a
continuació s'especifica:







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











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

II - Impost sobre activitats econòmiques







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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana













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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres





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

VI - Contribucions especials








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

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

VIII - Taxa del servei de gestió de residus municipals










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

IX - Taxa per manteniment de cementiri municipal







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

X - Taxa per expedició de documents administratius







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

XI - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme







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

XII - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per 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

XIII - Altres taxes per:
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-








Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, grues i altres
instal·lacions Anàlogues
Taxa per la llicència d'autotaxi
Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
Taxa per al servei de transport urbà
Taxa per retirada d'animals domèstics de a via pública
Taxa per la utilització de les instal·lacions de l'Ateneu i activitats
Taxa per la celebració de matrimonis i unions civils
Taxa per la utilització d'instal·lacions municipals per serveis i activitats organitzats
des de Promoció Econòmica
Taxa per extracció de sorra, àrids i altres materials per a la construcció (en
terrenys de domini públic)
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

XIV - Preus públics per:







Preu públic pel servei d'accés a la Xarxa Pública inalàmbrica municipal de serveis
de banda ampla de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Preu públic per la prestació del servei d'activitats d'estiu, campus i assimilats
Preu públic per la prestació de serveis esportius i activitats realitzades al Centre
Esportiu Municipal Can Lladó
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

XV - Quotes d'urbanització






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

XVI - Execucions subsidiàries







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

XVII - Sancions administratives








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

XVIII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

XIX - Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XX - Canons de concessions administratives






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
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXI - Altres ingressos de dret públic tributaris i no tributaris







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.18.- Dictamen de data 10 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 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 Sant Pere de Torelló de 18 de gener de 2021 acordà
l'ampliació, la modificació i la revocació 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.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Pere de Torelló de 18 de gener de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Taxa per l’expedició documents administratius







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

II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

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

2.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de 18 de gener de
2021 de modificació de l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre
modificats, de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos tributaris, en el sentit
que s'especifica a continuació:
- Taxa per la prestació de serveis de cementiris








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

3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de 18
de gener de 2021, pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada en la
Diputació de Barcelona de la 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.
Les funcions delegades les durà 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 quart dels acords de delegació adoptats pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles




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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana



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

V - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres







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.

VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

VII - Altres taxes per:
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- La prestació del servei de gestió de residus municipals











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

- El servei de clavegueram











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

- El servei de subministrament d’aigua











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

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

- L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues







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.

- Ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública







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.

- Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme







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.
.
- Llicència autotaxi







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.
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- 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







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.
.
- Taxa per la prestació del servei de subministrament de calor i aigua calenta







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.

- La prestació de serveis de caràcter lúdic, esportiu i educatiu en les instal·lacions
municipals







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.

- La prestació del serveis d’escola bressol







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

- L’expedició documents administratius



Notificació de 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.

- La prestació dels serveis en la piscina municipal







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

VIII - Contribucions especials








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

IX - Quotes d'urbanització








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

X - Altres ingressos:
- Cànons concessionaris







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.
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- Sancions urbanístiques i altres derivades de l'aplicació de les OOFF







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.

- Multes coercitives







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

- Execucions subsidiàries







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.

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

- Altres ingressos de dret públic no tributari







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
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Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.19.- Dictamen de data 8 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor de 30 de novembre de 2020 acordà
l’ampliació 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.
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 25 de juny de 2019.
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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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor de 30 de novembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals











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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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1.20.- Dictamen de data 8 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, 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 Santa Eugènia de Berga de 21 de desembre de 2020
acordà l'ampliació, la modificació i la revocació 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Eugènia de Berga de 21 de desembre de 2020 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic


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

II - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa







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.

III - Taxa per l’expedició documents administratius







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

IV - Taxa per la prestació del serveis d’escola bressol







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

V - Taxa per la prestació de serveis en la utilització de les instal·lacions esportives







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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

VI - Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments
destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus
derivats







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.

VII - Preu Públic per la prestació del servei de promoció de l’autonomia







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

VIII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

IX - Qualsevol altre ingrés de dret públic







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

2.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga de 21 de
desembre de 2020 de modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran
d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels ingressos tributaris, en el
sentit que s'especifica a continuació:
- Taxa per la prestació de serveis del cementiri municipal
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Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga de
21 de desembre de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la
Diputació de Barcelona de la Taxa per rodatge i arrossegament, Taxa desaigua de
canalons, Taxa per prestació personal, Taxa clavegueram, Taxa Entrada de vehicles i
el Recàrrec sobre el Cànon d’Infraestructura hidràulica.
Les funcions delegades les durà 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 quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que
a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques




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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
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







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.

VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

VII - Altres taxes per:
-

La prestació del servei de gestió de residus municipals






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

La prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local









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

-

L’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa








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.

-

Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic








Notificació de 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.

-

Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme








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.

-

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



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

-

La prestació de serveis en la utilització de les instal·lacions esportives








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.

-

La prestació del serveis d’escola bressol








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

-

Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en
la via pública








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.

-

L’expedició documents administratius








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

-

La prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a
la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats
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Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII - Contribucions especials







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

IX - Quotes d'urbanització







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.

X - Altres ingressos:
-

Preu Públic per la prestació del servei de promoció de l’autonomia








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.

-

Sancions administratives








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.
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-

Multes coercitives








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

-

Execucions subsidiàries








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.

-

Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

-

Qualsevol altre ingrés de dret públic








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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.21.- Dictamen de data 5 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Seva, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Seva de 14 de desembre de 2020 acordà l'ampliació, la
modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Seva de 14 de desembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
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de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa pel servei de recollida i tinença d’animals domèstics







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.

II - Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants







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.

III - Taxa per prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis municipals per
actes privats







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.

IV - Multes coercitives







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

2.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Seva de
14 de desembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
d'inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
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- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

3.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament de Seva de 14 de desembre de 2020 de
modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant
anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic, en el sentit que
s'especifica a continuació:
I - Contribucions especials








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

II - Taxa la prestació de serveis del cementiri municipal


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







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

4.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Seva de 14 de desembre
de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la Diputació de Barcelona
de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica; Taxa per la utilització privativa o aprofitaments
especials a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; Taxa per
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inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors i ascensors; Taxa reguladora
del servei d’escorxador i transport de carns; Taxa reguladora per rodatge i
arrossegament de vehicles; Taxa per la concessió de llicències i control de la publicitat
dinàmica; Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de subministrament que no
afectin a la generalitat del veïnat; Ingressos de dret públic de les Entitats de
conservació del municipi.
Aquestes funcions les durà 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 cinquè dels acords de delegació adoptats pel
Ple de l’Ajuntament de Seva a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment,
l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques












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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

V - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres







Notificació de la provisió de constrenyiment 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.
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VI - Contribucions especials








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

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

VIII - Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals











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.
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- El servei de clavegueram











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

- La utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena











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.

- La prestació de serveis del cementiri municipal








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

- El subministrament d’aigua


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

- Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme







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.

- L’expedició de documents administratius







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

- 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







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.

- Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la
via publica







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.
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- L’ocupació de terrenys d’ús públic, amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues







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.

- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic







Notificació de 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.

- Les ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública







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.

- El desguàs de canals i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d'ús públic







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.

- L'estada a la residència per a la tercera edat





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

- La prestació del servei de centre de dia







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.

- La utilització plaques, patents, distintius i escut del Municipi







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.

- La utilització de mobiliari municipal







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.

- El servei de recollida i tinença d’animals domèstics







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.

- La prestació del servei de la llar d’infants





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

- Prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis municipals per actes privats







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

IX - Quotes d'urbanització







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.

X - Altres ingressos:
- Preu públic per la prestació dels serveis a la piscina municipal de Seva







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.

- Sancions administratives







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.

- Multes coercitives




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

- Execucions subsidiàries







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.

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

- Qualsevol altre ingrés de dret públic







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords sisè, setè i vuitè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
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Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.22.- Dictamen de data 5 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 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 Taradell de 26 de novembre de 2020 acordà l'ampliació, la
modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist 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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Taradell de 26 de novembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua

Àrea de Presidència
Secretaria General








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.

II - Taxa per la prestació de serveis a l’EAS







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.

III - Preu públic per la prestació de l’activitat administrativa per execució subsidiària del
manteniment anual de la franja perimetral de seguretat contra incendis establerta a la
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de les urbanitzacions municipals








Emissió de documents cobratoris 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 - Preu públic servei “Parc de les Olors”







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.

V - Multes coercitives





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

Àrea de Presidència
Secretaria General




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

2.- Acceptar l'acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell de 26 de novembre de 2020 de
modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant
anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic, en el sentit que s'especifica a
continuació:
I - Contribucions especials







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.

II - Sancions administratives







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.

III - Execucions subsidiàries







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.

IV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Taradell, de 26
novembre de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la Diputació
Barcelona de la Taxa per prestació del servei de deixalleria, la Taxa per prestació
l’activitat per execució subsidiària del manteniment anual de la franja perimetral
seguretat contra incendis i la Taxa per ús de la carpa municipal.

de
de
de
de

Aquestes funcions les durà 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 quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Taradell a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques













Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions presentades.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.

Àrea de Presidència
Secretaria General




Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

V - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres







Notificació de la provisió de constrenyiment 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

VI - Contribucions especials







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.

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

VIII - Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals











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.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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- La utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena











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

- La prestació de serveis del cementiri municipal








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

- L’ocupació de terrenys ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa








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

- La instal·lació de quioscos en la via pública




Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
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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.

- Les ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública







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.

- El servei de subministrament d’aigua







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.

- L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.







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.

- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic







Notificació de 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.

- Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
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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.

- 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







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.

- La prestació del servei d’escoles bressol







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

- La prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats







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.

- Serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans
transports





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

- L’expedició documents administratius







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

- Llicència d’autotaxi







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.

- La retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la
via pública







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.

- L’ús públic de les instal·lacions del Pavelló poliesportiu municipal “El Pujoló”







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.

- L’ús del servei municipal de dipòsit de runes per a rebliment de terrenys




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

- L’ús de l’entarimat municipal







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.

- L’ús de les instal·lacions del Centre Cultural Costa i Font







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.

- El recàrrec sobre el cànon de l’aigua







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.

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

X - Altres ingressos:
- Preu públic per la prestació de l’activitat administrativa per execució subsidiària del
manteniment anual de la franja perimetral de seguretat contra incendis establerta a la
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de les urbanitzacions municipals








Emissió de documents cobratoris 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.

- Preu públic servei “Parc de les Olors”







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.

- Reintegrament de percepcions indegudes per subvencions municipals bestretes i
posteriorment revocades







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.

- Sancions administratives






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

- Multes coercitives







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

- Execucions subsidiàries







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.

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

- Qualsevol altre ingrés de dret públic







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.23.- Dictamen de data 10 de febrer de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tavertet, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Tavertet de 23 de desembre de 2020 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.
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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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Tavertet de 23 de desembre de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic







Notificació de 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.

II - 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







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.

III - Taxa per expedició de documents administratius







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

IV - Taxa per llicències urbanístiques



Notificació de 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.

V - Sancions administratives







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.

VI - Multes coercitives







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

VII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

Aquestes funcions les durà 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 Tavertet a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles



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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


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

V - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres







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.

VI - Contribucions especials







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.

VII - Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals








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

- La prestació del servei pel subministrament d’aigua











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

- La prestació de serveis en la piscina municipal







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.

- El servei àrea forestal recreativa







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.

- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general







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.
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VIII - Quotes d'urbanització







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

IX - Altres ingressos:
- Execucions subsidiàries







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.

- Qualsevol altre ingrés de dret públic







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Gerència de Serveis de Medi Ambient
1.24.- Dictamen de data 12 de febrer de 2021, pel qual es proposa l’aprovació de
la declaració institucional d’adhesió a l’Estratègia local per a l’adaptació al canvi
climàtic del LIFE CLINOMICS (Exp. núm. 2021/1929).
“Fets
1. El canvi climàtic és una realitat que posa en risc el funcionament dels sistemes
naturals del planeta, amenaça el benestar de les persones, l’activitat econòmica i
l’estabilitat i cohesió social, alhora que la vulnerabilitat dels territoris, dels serveis
públics i de les activitats econòmiques és molt alta. Hi ha un risc cert de
paralització, col·lapse o disminució greu de les activitats i de les infraestructures,
que augmenta de manera continua, mentre que les inversions públiques i privades
en adaptació són encara molt escasses.
2. Davant d’això cal emprendre mesures encaminades a mitigar i evitar els efectes del
canvi climàtic, reduint i eliminant els factors que l’ocasionen. D’altra banda,
considerant que les polítiques de mitigació tindran el seu efecte a mig i llarg termini,
cal establir de manera urgent polítiques d’adaptació per tal de disminuir l’impacte i
els riscos del canvi global, especialment en els àmbits més vulnerables.
3. Els efectes del canvi climàtic, malgrat el seu abast global, són molt visibles a escala
local. Per això una part significativa de mesures d’adaptació cal dissenyar-les i
implementar-les en funció de les característiques de cadascun dels territoris i
d’acord amb la seva realitat biofísica, social i econòmica. També, l’escala local
facilita identificar els actors implicats i concertar les mesures entre tots. En
definitiva, la planificació i la gestió a escala local juguen un paper rellevant per a
minimitzar la vulnerabilitat en front del canvi climàtic.
4. El marc de gestió de les noves circumstàncies d’adaptació climàtica a aquesta
escala local ha de ser coherent amb la Llei del Canvi Climàtic de Catalunya i
l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), així com amb les
disposicions que emanen de les directives europees, de la legislació, planificació i
normativa de l’Estat espanyol. A més, ha de respondre en allò més concret a les
polítiques d’adaptació que tinguin el seu origen en les administracions locals.
5. El projecte LIFE CLINOMICS és un projecte que s’ha centrat en promoure la
resiliència del sector primari i el sector turístic en tres territoris de Catalunya (la
Reserva de la Biosfera del Montseny, l’Alt Penedès i la Reserva de la Biosfera de
les Terres de l’Ebre) i en crear un model replicable a d’altres territoris de la
Mediterrània. El procés que s’ha implementat des del juny del 2016 fins al
desembre del 2020 ha tingut com a resultats principals:
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La creació de 3 Meses territorials d’adaptació al canvi climàtic (MeTACC) amb
la implicació d’aproximadament 200 persones representants dels diferents
sectors econòmics del projecte. S’han celebrat unes 10 reunions a cada territori
i 3 trobades conjuntes.
La creació d’una estratègia comuna dels tres territoris per l’adaptació al canvi
climàtic: Estratègia Local per a l’adaptació al Canvi Climàtic.
El desenvolupament de 3 plans d’acció per l’adaptació (un a cada territori) amb
unes 100 accions per adaptar el sector primari i el sector turístic al canvi
climàtic (el gràfic següent mostra un resum de les accions contingudes als
plans).
L’execució de 6 accions pilot (dues a cada territori) amb un pressupost total
aproximat de 150.000 €.
La celebració de 22 cursos dirigits als sectors econòmics i als territoris del
projecte, amb uns 400 participants.
L’elaboració d’un Pacte per l’adaptació amb 48 entitats signatàries.
Elaboració d’una Guia per a la Resiliència Local.

6. L’estratègia local d’adaptació al canvi climàtic és un resultat essencial del projecte
LIFE CLINOMICS, coordinat per la Diputació de Barcelona. El partenariat del
projecte ha elaborat una proposta estratègica d’adaptació al canvi climàtic centrada
en dues idees força, sorgides dels estudis de diagnosi que s’han construït durant el
procés de participació impulsat pel projecte:
 Les actuacions que demana l’adaptació al canvi climàtic són oportunitats per
als sectors implicats en el projecte “amb” i “sense” canvi climàtic. És a dir, s’han
d’implantar per a la pròpia viabilitat i sostenibilitat econòmica de les activitats.
 Les sinèrgies que es poden generar si es treballa des d’una òptica de conjunt
de tots els sectors.
7. L’estratègia local per a l’adaptació al canvi climàtic va ser aprovada per unanimitat
pel Consell General de Direcció del projecte LIFE CLINOMICS en la seva sessió del
dia 11 de desembre de 2020.
8. El consell el formen representants de la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de
l’Ebre, l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, la Unió de Pagesos de Catalunya, la
Cambra de Comerç de Barcelona, la Unió General de Treballadors de Catalunya i la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
9. Aquesta estratègia proposa treballar amb un enfocament integrat, participatiu,
transparent i amb l’objectiu comú d’augmentar la resiliència dels territoris i les
activitats econòmiques o sectors d’activitat davant els impactes del canvi climàtic,
que aconsegueixi el compromís de les institucions per a posar en marxa els
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instruments i les actuacions transversals que es derivin d’aquest instrument i del
desplegament dels respectius plans d’acció territorials i sectorials.
10. S’estableixen diferents mecanismes tècnics i econòmics de suport als ens locals, es
proposen nous models de governança, es promouen instruments de fiscalitat i es
defineix el desenvolupament territorial, urbanístic i econòmic tenint en compte la
disponibilitat dels recursos naturals com l’aigua, l’energia i el sòl en cada territori.
11. L’objectiu principal és posar les polítiques transversals d’adaptació a l’agenda de
l’administració local, en el lloc estratègic i central que els pertoca i evitar que
aquestes tinguin un paper secundari en comparació als esforços de mitigació que
es realitzen.
12. Els objectius específics són els següents:
• Elaborar mitjançant la participació social uns plans d’acció per a l’adaptació i
crear les condicions perquè la seva implementació material i financera sigui una
realitat a mig termini.
• Incorporar l’adaptació climàtica a l’agenda de les autoritats locals i dotar els
municipis dels instruments que els permeti posar en marxa processos
d’adaptació.
• Establir un model de planificació local per a l’adaptació al canvi climàtic, amb
governança inclosa, replicable en regions climàtiques similars a les de
Catalunya.
• Establir criteris i un marc adequat que afavoreixin la inversió i la cooperació
publico-privada en l’àmbit de l’adaptació climàtica i de les economies locals.
• Modernitzar les economies locals per adaptar-les al canvi climàtic, incrementant
la seva competitivitat i creant ocupació.
• Impulsar accions demostratives d’adaptació climàtica amb una rigorosa
avaluació del balanç cost-benefici.
• Generar, recollir i transferir coneixement i aplicar i replicar metodologies
d’adaptació al canvi climàtic en els àmbits territorials locals.
• Formar els agents dels sectors implicats perquè puguin aplicar les actuacions
d’adaptació al canvi més rendibles econòmica i socialment a les seves activitats.
A l’efecte la formació oferirà els recursos tècnics i metodològics pertinents.
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• Capacitar i conscienciar a la població dels efectes i riscos associats al canvi
climàtic. En particular, sensibilitzar als agents econòmics i socials sobre les
conseqüències econòmiques de no adoptar mesures adaptatives.
13. Per tots els motius exposat cal aprovar la declaració institucional d’adhesió a
l’Estratègia local per a l’adaptació al canvi climàtic del LIFE CLINOMICS.
Fonaments de dret
1. Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Institucional té per a la
Diputació de Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les
competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment i
administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. I atès que aquesta Declaració Institucional és un document de posicionament
multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa
i característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a
l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió de
l’esmentat document al Ple de la corporació, tot i que correspondria a la Junta de
Govern segons la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels
convenis marcs o protocols generals a l’apartat 3.4.k.1 de la Refosa 1/2020, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 19 de desembre de 2019), donada la rellevància institucional
de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció
Climàtica, es proposa l’adopció del següent
ACORDS
Primer. APROVAR la declaració institucional d’adhesió a l’Estratègia local per a
l’adaptació al canvi climàtic aprovada per unanimitat pel Consell General de Direcció
del projecte LIFE CLINOMICS en la seva sessió del dia 11 de desembre de 2020, que
s’adjunta com a Annex.
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La Presidència obre un torn de debat en què intervenen el portaveu del Grup Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Guiteras i la pròpia presidenta,
senyora Marín (PSC-CP). El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària
disponible a
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=3300

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
1.25.- Dictamen de data 2 de febrer de 2021, pel qual es proposa l'aprovació de
l'adhesió de la Diputació de Barcelona a l'Aliança País Pobresa Infantil Zero i
formalitzar el corresponent acord d'adhesió (Exp. núm. 2021/1932).
“Fets
1. L’Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil és l’òrgan del Govern
d'Espanya, dependent orgànicament de la Presidència de Govern (Reial decret
136/2020, de 27 de gener), que s’encarrega de la coordinació d'actuacions
dirigides a lluitar contra la desigualtat i la pobresa infantil.
2. En el seu afany de lluitar contra les desigualtats i la pobresa que afecta la infància
en situació de vulnerabilitat, pretén articular la coordinació de les actuacions
institucionals (i empreses, fundacions, entitats), la innovació i la mobilització de
recursos a través de l’Aliança País Pobresa Infantil Zero (en endavant l’Aliança).
3. En consonància amb el treball que ve desenvolupant la Diputació de Barcelona,
els esforços de l’Aliança contribueixen a l’assoliment dels objectius de l’Agenda
2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible oferint un espai de millora
en el disseny de les polítiques (aspecte que després es trasllada en els suports
que ofereix la Diputació) i en la difusió i sensibilització dels drets de la Infància.
4. Més concretament, els objectius que vol assolir l’Aliança i que es troben en
concordança amb el treball que actualment està desenvolupant la corporació són:
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Garantir una educació inclusiva i de qualitat:
•
•
•

-

Impulsar l'assoliment educatiu. Sobre aquest repte, cal recordar la
importància de l’entorn social i la importància de l’assoliment per erradicar
la transmissió intergeneracional de la pobresa.
Potenciar el talent. Aspecte que es relaciona amb l’equitat i la igualtat
efectiva d’oportunitats.
Trencar la bretxa digital. Sobre la que la Diputació ja està incidint.

Generar entorns saludables, positius i segurs:
•

Garantir una nutrició saludable i equilibrada. Un aspecte sobre el que estan
incidint les educadores i els educadors socials en els plans d’intervenció
familiars.

•

Promoure un entorn segur i protector. Encàrrec que la Llei de drets i
oportunitats assigna de forma directa als ens locals.

•

Fomentar la participació amb equitat. Un dels drets que és més vulnerat, i
més encara en els entorns en situació de risc social i sobre el que estem
intentant incidir en l’àmbit dels plans d’intervenció familiar.

5. D’acord amb aquests antecedents, es proposa l’adhesió de la Diputació de
Barcelona a l’Aliança i, amb dita finalitat, la formalització de l’acord d’adhesió.
Fonaments de dret
1. Atès l’interès que té per a la Diputació de Barcelona l’adhesió a l’Aliança País
Pobresa Infantil Zero, en tant que govern local intermedi, a la vista de les
competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen
els articles 4,5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i els articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. Atès que l’adhesió a l’Aliança expressa una declaració d’intencions i la voluntat de
les parts subscriptores de col·laborar i impulsar actuacions amb un objectiu comú,
sense formalitzar cap compromís jurídic concret i exigible i que coincideix, per
tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols
generals, recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic i l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, es proposa
l’aprovació de l’adhesió a aquest pacte al Ple de la corporació, tot i que
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correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda a
l’apartat 3.4.k) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència
núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, donada la rellevància institucional
de l’adhesió.
En virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Aliança País Pobresa
Infantil Zero.
Segon. FORMALITZAR l’acord d’adhesió a l’Aliança País Pobresa Infantil Zero,
segons la minuta tramesa per l’Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil,
que es transcriu a continuació:
“ACUERDO DE ADHESIÓN A LA ALIANZA PAÍS POBREZA INFANTIL CERO
FORMALIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
ANTECEDENTES
PRIMERO: El ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
órgano del Gobierno de España, dependiente orgánicamente de la Presidencia del Gobierno
(Real Decreto 136/2020, de 27 de enero), encargado de la coordinación de actuaciones
dirigidas a luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil, declara: Las iniciativas, así
como las inversiones con el objetivo de luchar contra las desigualdades y la pobreza que
afectan a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad se articularán a
través de la ALIANZA PAÍS POBREZA INFANTIL CERO (En adelante “la Alianza”).
SEGUNDO: La Alianza se constituye con los siguientes objetivos:
 Alinear esfuerzos y facilitar la coordinación de todos los actores implicados para
responder a estos retos y medir los resultados.
 Impulsar la innovación en la lucha contra la pobreza infantil.
 Movilizar nuevos recursos para la lucha contra la pobreza infantil que consoliden el
compromiso de los miembros de la Alianza en la lucha contra la pobreza infantil.
 Dar visibilidad a la lucha contra la pobreza infantil.
TERCERO: La DIPUTACIÓN DE BARCELONA manifiesta su interés por adherirse a la
Alianza creada por el ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
INFANTIL.
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CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. EL objeto del presente acuerdo es formalizar la adhesión a la
ALIANZA PAÍS POBREZA INFANTIL CERO por parte de la DIPUTACIÓN DE BARCELONA
SEGUNDA. COMPROMISOS ÉTICOS. Como principios éticos y de actuación, la
DIPUTACIÓN DE BARCELONA se compromete a:
 Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
 Apoyar la erradicación del trabajo infantil (El Convenio Nº 182 de la OIT,
complementario de la Convención 138, exige a los gobiernos a dar prioridad a la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil llevadas a cabo por todos los niños
menores de 18 años). Respeto de los derechos incluidos en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo.
 Reconocer los Principios esenciales que sustentan los derechos del niño basados en la
Convención sobre los Derechos del niño.
 Estar comprometido con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, y respetar las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales de la OCDE.
 Estar comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
TERCERA. DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN. Para contribuir a los objetivos de la
Alianza, la DIPUTACIÓN DE BARCELONA se compromete a:
 Poner a disposición de la Alianza los recursos, programas, o iniciativas (observatorios,
etc.) sociales que promueven para buscar nuevos aliados y generar sinergias.
 Apoyar inversiones sociales estratégicas en el marco de la Alianza.
 Impulsar, con los conocimientos técnicos y recursos propios de sus áreas de actuación,
las iniciativas generadas en el marco de la Alianza.
 Apoyar e impulsar acciones de sensibilización, divulgación y comunicación.
CUARTA. ADHESIÓN A RETOS ESPECÍFICOS DE LA ALIANZA. La DIPUTACIÓN DE
BARCELONA, en el marco de su objeto, razón social o fines fundacionales, y sin perjuicio
de la colaboración en otros ámbitos y en función de la disponibilidad de recursos se
compromete a trabajar de forma individual o coordinada con otros actores en uno o varios
de los siguientes retos, que se concretarán en un anexo complementario posterior al
presente acuerdo y sujeto a las mismas cláusulas:
META 1: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD
 Reto 1: Impulsar el logro educativo.
 Reto 2: Potenciar el talento.
 Reto 3: Romper la brecha digital.
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META 2: GENERAR ENTORNOS SALUDABLES, POSITIVOS Y SEGUROS
 Reto 1: Garantizar una nutrición saludable y equilibrada.
 Reto 2. Promover un entorno seguro y protector.
 Reto 3: Fomentar la participación con equidad.
QUINTA. EXCLUSIÓN DE COMPROMISOS JURÍDICOS CONCRETOS Y EXIGIBLES. El
presente acuerdo expresa una declaración de intención y la voluntad de las partes
suscriptoras para colaborar e impulsar actuaciones con un objetivo común, sin formalizar
ningún compromiso jurídico concreto y exigible, de acuerdo al artículo 47.1, párrafo
segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y en prueba de conformidad firma el ACUERDO DE ADHESIÓN en la fecha y lugar
indicados.”

Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Alt Comissionat per a la lluita contra la
pobresa infantil.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
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 presenta el Grup Polític Partit Popular, sobre el respecte a la
convivència i a l’estat de dret.
“Aquests dies hem vist a diferents indrets de Catalunya i de la resta d’Espanya la
reiteració actes violents de intencionalitat política radical, de rebuig a les decisions de
les autoritats judicials competents en relació al cantant Pablo Hasel. La violència ha
estat molt greu i no ha estat condemnada per partits que foment actualment el Govern
a Catalunya i a Espanya.
Les democràcies reconeixen el dret a manifestar la disconformitat amb una resolució
judicial, no només per la pròpia via judicial o constitucional, sinó també manifestant
aquesta oposició pels mecanismes de lliure expressió que existent en les nostres
societats. Manifestar-se de forma pacífica no té res a veure amb sortir al carrer a
exercir la violència extrema en els carrers que són de tots.
Una societat on els governants toleren o encoratgen la violència als carrers és una
societat que està perdent el respecte pels propis fonaments de la convivència
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democràtica, és una societat abocada a la decadència i convertir la legítima
controvèrsia política en una confrontació cada vegada menys cívica.
ACORDS.
1. Condemnar els actes violents que s’estan produint a Catalunya i a la resta
d’Espanya arran de les decisions judicials sobre el Sr. Pablo Hasel.
2. Expressar la solidaritat amb les forces de seguretat, especialment els cossos
antiavalots dels mossos d’esquadra i del Cos Nacional de Policia, en el
compliment dels seus deures de preservar l’Estat de Dret i els drets i llibertats de
tots els ciutadans.
3. Demanar responsabilitat a tots els partits perquè condemnin sense ambigüitats els
actes violents il·legals, sigui quina sigui la seva orientació política.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, per defensar la Moció,
la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el portaveu del
Grup Ciutadans - Partido de la Ciuadanía, senyor Tovar, el portaveu del Grup En
Comú Guanyem, senyor Fornés, la presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora
Munté, el diputat del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal,
senyor Arenas, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés, senyora Díaz, la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), i novament el
senyor Gracia (PP). El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària
disponible a
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=3509

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i les diputades
assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (16), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular,
el vot en contra dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (16), Junts per Catalunya (7) i En Comú Guanyem (4) i l’abstenció del Grup
polític Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 22 vots a favor, 27 vots en
contra i 1 abstenció.
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2.2.- Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
instant la Diputació que impulsi l’elaboració d’ordenances locals per a regular la
circulació dels patinets elèctrics.
“VISTO el Real decreto 970/2020, de 10 de noviembre, en vigor desde el 2 de enero
de 2021, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, y el
Reglamento General de Vehículos; introduciendo límites concretos a la velocidad en
las vías urbanas y estableciendo “un marco normativo ágil y flexible, mediante un
manual de características técnicas, que permita dar cabida a los vehículos de
movilidad personal (VMP) y que garantice la seguridad vial, y la convivencia ordenada
y respetuosa con los peatones y los distintos modos de transporte”. La nueva norma
estatal establece restricciones en la circulación de los vehículos de movilidad personal
(patinetes eléctricos), que son de obligado cumplimiento en todas las ciudades
españolas.
ATENDIDO que los municipios que carezcan de una normativa específica en sus
ordenanzas municipales deben atenerse a lo que determina la nueva normativa de
circulación. De acuerdo con ella, los vehículos de movilidad personal no pueden
circular por las aceras ni calzadas peatonales, siendo la velocidad máxima de estos
vehículos de 25 km/h. Está permitido que estos vehículos puedan circular por
cualquier calzada urbana. Solamente aquellos municipios que dispongan de una
normativa específica podrán limitar su circulación a las vías autorizadas
expresamente.
ATENDIDA la actual tendencia al auge que está teniendo el uso de los vehículos de
movilidad personal en muchas de nuestras ciudades y dada la necesidad de disponer
de una normativa clara para garantizar un uso adecuado de estos vehículos, la
convivencia de los diferentes modos de transporte, la protección del espacio público, y
especialmente la seguridad de los peatones
VISTO el procedimiento para aprobación inicial, publicación y aprobación definitiva de
las Ordenanzas municipales regulado en: el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local y el artículo 178 del Decreto legislativo
2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y
de régimen local de Cataluña.
VISTOS los artículos 128 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, que establecen, entre otros, los
requisitos y el procedimiento para la elaboración normativa de las Administraciones
públicas: Consulta pública previa sobre la necesidad o conveniencia de la aprobación
de la norma (133 LPACAP); Información pública sobre el contenido de la norma y
audiencia a los afectados (133 LPAPCAP); y que añaden un plus de complejidad a la
hora de impulsar la labor normativa de los municipios con una ajustada estructura de
recursos humanos.
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ATENDIDO que muchos municipios carecen de los recursos personales y técnicos
suficientes para llevar a cabo el procedimiento de elaboración de una ordenanza
municipal (procedimiento que se ha complicado con la regulación introducida mediante
la Ley 39/2015, de 1 de octubre); entendemos que la Diputación, en el marco del Plan
de concertación Red de Gobiernos Locales 2020-2023, puede dar respuesta a la
necesidad de los Ayuntamientos que lo precisen, atendiendo al objetivo de: “Reforzar
la asistencia y la cooperación técnica y jurídica, económica y material con los
municipios y, en particular, con los de menos capacidad económica y de gestión”
Por todo lo anterior, el Grupo de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía de la Diputación
Provincial de Barcelona, propone la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
PRIMERO INSTAR al Gobierno de la Diputación de Barcelona a facilitar a los
municipios el cumplimiento de las disposiciones sobre circulación de vehículos de
movilidad personal en vías urbanas establecidas en el Real decreto 970/2020 del
Ministerio de la Presidencia en materia de medidas urbanas de tráfico, poniendo a su
disposición el asesoramiento, las herramientas y las directrices necesarias para la
redacción de una ordenanza específica de movilidad que establezca unas normas
claras de condiciones de uso y circulación, estacionamiento, tipificación de conductas
y sanciones aplicables a estos vehículos.
SEGUNDO INSTAR al Gobierno de la Diputación de Barcelona a la elaboración de
una Ordenanza tipo que pueda servir de guía al conjunto de municipios de la provincia.
TERCERO TRASLADAR estos ACUERDOS a la Presidencia de la Diputación de
Barcelona, y a todos los Ayuntamientos de la província de Barcelona.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar,
per defensar la Moció, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora
Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, la diputada del Grup En
Comú Guanyem, senyora Llauradó, el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals, senyor Pons (JUNTS), el diputat del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal, senyor Teixidor, la portaveu del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, la presidenta,
senyora Marín (PSC-CP) i novament el senyor Tovar (Cs). El debat es troba recollit en
la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=5004
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport al Dia de
la Dona del 8 de març de 2021.
Fou retirada la Moció a proposta del Grup proposant, en haver estat consensuada una
Declaració Institucional amb el mateix objecte.
2.4.- Moció que presenta el Grup Polític Junts per Catalunya, sobre la situació de
les escoles de música, teatre i art de la demarcació de Barcelona davant el tercer
tancament degut a la pandèmia.
Fou retirada la Moció a proposta del Grup proposant, en haver estat consensuada una
Declaració Institucional amb el mateix objecte.
.
2.5.- Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, en suport a la llibertat d’expressió i a la llibertat de Pablo Hasél.
Fou retirada la Moció a proposta del Grup proposant.
2.6.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la
corporació i pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents Àrees, i
dels acords adoptats per la Junta de Govern.
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la corporació i
pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents àrees de l’estructura
organitzativa de la Diputació de Barcelona i, concretament, de les comissions
informatives i de seguiment (en endavant CIS) que s’indiquen a continuació: de la CIS
de Presidència, Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 192 al 1239,
ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica,
compresos entre els números 232 al 1200, ambdós inclosos, de la CIS de
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 248 al
1217, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones,
compresos entre els números 252 al 1216, ambdós inclosos, i dels acords adoptats
per la Junta de Govern corresponents a les sessions de dates 14 i 28 de gener de
2021.
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2.7.- Precs
No es formula cap prec.
2.8.- Preguntes
No es formulen preguntes orals.
HASH del video:”kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021022501?ts=6119

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 25 de gener de 2021, i reiterada oralment a la sessió
plenària de 28 de febrer de 2021, pel Grup En Comú Guanyem, que diu:
El teletreball és una modalitat preferent de treball a distància que es realitza fora dels
establiments i centres habituals de l'Administració, per a la prestació de serveis
mitjançant l'ús de noves tecnologies. Dita modalitat ha estat objecte de regulació tant
en el context europeu com a nivell nacional i autonòmic i local.
Les tecnologies de la informació i comunicació han constituït una eina clau per reduir
l'impacte de les mesures de contenció i restriccions en el treball dels treballadors i
treballadores públics en el context d'incertesa, alhora que posa les bases d'una forma
d'organització de la prestació de serveis flexible i adaptable a qualsevol circumstància
que es puguin donar en el futur.
El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància en el seu article
12 (El dret a l'abonament i compensació de despeses) detalla que:
1. El desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per
l'empresa, i no pot suposar l'assumpció per part de la persona treballadora de
despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats a el desenvolupament
de la seva activitat laboral.
2. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per a la determinació,
i compensació o abonament d'aquestes despeses.
Al mateix temps el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents
en matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans en el
Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
abordava, amb caràcter immediat, la regulació bàsica del teletreball a les
administracions públiques i l'adaptació d'aquestes a l'administració digital.
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Sens dubte l’esmentat article 12 del RDL llei 28/2020 és inconcret i poc contundent
legislativament parlant, particularment el referit al capítol de despeses que han de ser
abonades per part de l'empresa.
Considerem que el concepte de despeses ha de contemplar els subministraments com
l'electricitat i la connectivitat i que haurien de ser compensades.
Per aquest motiu formulem la següent pregunta al Govern de la Diputació de
Barcelona:
El Govern de la Diputació indemnitzarà les treballadores i treballadors que han
desenvolupat les seves tasques mitjançant el teletreball, per les despeses generades
de connectivitat, climatització, llum, aigua, etc?
La pregunta fou resposta en data 1 de febrer de 2021 pel president delegat de l’Àrea
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, i diu:
Benvolgut diputat,
En resposta a la seva carta de data 25 de gener d’enguany on ens sol·licitava informació
referent a: “el treball a distància, les indemnitzacions i les despeses de connectivitat”
Mitjançat el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional
de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, es va introduir un
nou article, el 47 bis, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Aquest
precepte regula, per als empleats i per a les empleades que presten serveis en les
administracions públiques –inclòs el personal laboral-, el teletreball.
L’apartat segon d’aquest precepte preveu que la prestació del servei mitjançant teletreball es
realitzarà en els termes de les normes que es dictin en desenvolupament del TREBEP, les
quals seran objecte de negociació col·lectiva a l’àmbit que corresponent. I l’apartat 4 estableix
que l’Administració proporcionarà i mantindrà els mitjans tecnològics necessaris per a l’activitat
professional portada a terme mitjançant teletreball.
La Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, a qui
correspon la negociació de la matèria de teletreball, integrada per representants de la
corporació i dels sindicats CCOO i UGT, va concertar, l’1 de desembre de 2020, un acord
mitjançant el qual es proposa la compensació econòmica per les despeses que incorren els
empleats i les empleades per la provisió d’una connexió per treballar en remot. Aquest acord,
que resta pendent de ser ratificat pel Ple de la corporació, ha estat objecte, pel que fa a la
possibilitat que les administracions locals puguin regular una indemnització que tingui com a
finalitat el rescabalament de les despeses respecte de les quals es vegin obligats a incórrer
els empleats públics com a conseqüència d’haver de portar a terme l’activitat professional a la
qual resten obligats per la seva relació estatutària o laboral, de sengles consultes formulades,
respectivament, a la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i al Ministerio de Politica
Territorial y Función Pública.
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Aquestes consultes es realitzen amb la finalitat de dotar l’acord de la màxima seguretat
jurídica. S’ha de tenir present que, fins ara, no existia un marc jurídic que contemplés la
possibilitat de regular en el si de les administracions públiques aquesta manera de prestar el
servei i, en aquest sentit, es considera procedent conèixer el parer dels responsables de fer
les propostes i d’executar les polítiques en matèria de funció pública, així com dels
responsables d’establir les directius sobre assistència jurídica i exercir les competències en
matèria de personal de l’administració local atribuïdes a la Generalitat.

2. Pregunta formulada en data 27 de gener de 2021, pel Grup Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía, 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 la siguiente
información:
Nos gustaría agradecer su rápida respuesta a nuestra pregunta registrada el 26 de
diciembre de 2020, sobre la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones,
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y
descripción) que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de
las entidades que conforman su sector público con Abacus Cooperativa.
Su respuesta es una relación de los asientos contables de todos los reconocimientos
de obligaciones (ADO) efectuados con dicha entidad. Además, también sería de
nuestro interés conocer si existen contratos, convenios, o instrumentos legales
similares, con Abacus Cooperativa bajo el cual se hayan vehiculado los
reconocimientos de obligaciones que nos han sido relacionados. También nos gustaría
disponer de un resumen anualizado y por tipología de gasto de toda la relación de
facturas que nos han respondido.
La pregunta fou resposta en data 23 de febrer de 2021 per la diputada adjunta de
Presidència, i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 26 de gener de 2021, (Registre d’entrada núm.
202110003732), relatiu a resposta de la pregunta realitzada el passat 26 de desembre de
2020, i que demaneu :
“Su respuesta es una relación de los asientos contables de todos los reconocimientos de
obligaciones (ADO) efectuados con dicha entidad. Además, también sería de nuestro interés
conocer si existen contratos, convenios, o instrumentos legales similares, con Abacus
Cooperativa bajo el cual se hayan vehiculado los reconocimientos de obligaciones que nos
han sido relacionados. También nos gustaría disponer de un resumen anualizado y por
tipología de gasto de toda la relación de facturas que nos han respondido”.
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Us informem que:
Consultat el VNIS, Registre de base de dades relatives als convenis, Acords, Dictàmens,
realitzats per la Diputació de Barcelona, i vigent des de l'any 1999, no consta cap Acord o
Conveni en els darrers anys.
L'únic expedient és l'Acord Marc amb un màxim de 25 empreses per al subministrament de
fons de llibres de manteniment a biblioteques públiques, de la Xarxa de Biblioteques
Municipals, (Exp. 2018/0001327), prorrogat l'any 2020. (Document que s'annexa).
La despesa més significativa, és la referent a biblioteques, essent la resta contractes
menors.

40200
50002
60200
70300
80100
Total

Orgànic
Ger. Biblioteques
Ofic. Prevenció Incendis
Ger. Respir
Ger. Formació
Ger. Educació

Import 2019
15.199,39
32,80
4.143,30
20,33
227,60
19.623,42

Import 2020
100.093,49
92,88
339,71
162,73
100.688,81

Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
(S’incorpora a la resposta lliurada la documentació que s’assenyala)

3. Pregunta formulada en data 8 de febrer de 2021, pel Grup Ciutadans - Partido de
la Ciudadanía, 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:
Como representante del CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA le rogaría que
proceda de manera inmediata al restablecimiento del cumplimiento del principio de
neutralidad durante el periodo electoral e hiciera retirar la bandera estelada que ondea
en la Rotonda de la Carretera BV-5001, en el cruce con la calle de la Carrerada,
de Martorelles.
En el supuesto que no hicieran caso a nuestro ruego durante las próximas 24 horas, le
adelantamos que presentaríamos a la JUNTA ELECTORAL DE ZONA el siguiente
escrito:
PRIMERO - Hechos relevantes
1. Que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 147/2020, de 21 de diciembre de
disolución automática del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones,
se convocan elecciones al Parlamento autonómico de Cataluña, previstas para el
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día el día 14 de febrero de 2021, encontrándose este Decreto en vigor desde el día
22 de diciembre de 2020 y, en consecuencia, abierto el correspondiente periodo
electoral.
2. Que, la Junta Electoral Central, mediante sus acuerdos de 11 de marzo de 2019, de
18 de marzo de 2019 y de 21 de marzo de 2019 ha recordado que
- La Junta Electoral Central tiene una reiterada doctrina sobre la obligación de los
poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los
procesos electorales (Acuerdos de 13 y 20 de mayo de 2015, 10 de septiembre
de 2015, y 24 de noviembre y 4 de diciembre de 2017), doctrina confirmada por
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
(Sección 6ª) de 28 de abril de 2016.
Asimismo, tiene declarado que la igualdad en el sufragio es esencial en la
representación democrática, y por eso la ley encomienda a la administración
electoral preservarla y prohíbe a los poderes públicos -que están al servicio de
todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones. A lo que cabe añadir que
las libertades ideológicas y de expresión son derechos fundamentales de las
personas, no de los gobernantes, de manera que los ciudadanos pueden
ejercerlos sin más restricciones que las que imponga el respeto de los derechos
de los demás (Acuerdo de 20 de mayo de 2015).
Finalmente, también tiene declarado que el lazo amarillo y la bandera
"estelada" son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales
concurrentes a las elecciones. El lazo amarillo porque se ha utilizado para
recordar a dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas
que se encuentran en situación de prisión preventiva. La bandera
"estelada" por cuanto también se utiliza como símbolo de determinadas
formaciones políticas. Ambos son signos que pueden ser legítimamente
utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral pero
no por los poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa
neutralidad política (Acuerdos de 10 de mayo de 2015 y de 4 de diciembre
de 2017).
-

Y requirió al Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña para que, de
forma inmediata, dé instrucciones a los Mossos de Esquadra para que
procedan a retirar de los edificios públicos de la Administración de la
Generalitat de Cataluña y de todas las entidades vinculadas o dependientes
de dicha Administración autonómica, banderas esteladas, lazos amarillos o
blancos con rayas rojas u otros de análogo significado, fotografías de
candidatos o políticos así como pancartas, carteles o cualquier otro
símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o
similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas
concurrentes a las elecciones, así como para que ejerzan una vigilancia
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permanente para que no se vuelvan a colocar durante el período electoral
ninguno de estos símbolos partidistas.
3. Que es público y notorio que las diversas formaciones políticas independentistas
como ERC y JXCAT, que han anunciado su intención de concurrir a las
elecciones al Parlament, son identificables con los programas y opciones políticas
independentistas y son plenamente identificables por el público con determinada
simbología.
4. Que en fecha 26 de noviembre de 2017 la propia Junta de Zona de Barcelona,
resolviendo una petición realizada por la entonces candidatura de Ciutadans de
manera favorable, consideró que el Ayuntamiento de Barcelona había vulnerado
durante el periodo electoral el principio de neutralidad política que debe seguir todo
poder público, especialmente durante el periodo electoral según lo preceptuado en
el artículo 50.2 LOREG, al haber exhibido de manera continuada en sus sedes
públicas pancartas con contenido idéntico o similar al claramente identificable con
algunas de las candidaturas concurrentes en las elecciones al Parlamento de
Cataluña del pasado 21 de diciembre de 2017.
5. Además, en dicha resolución se viene a recordar la jurisprudencia aplicable en la
materia y que se resume en el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo de
28 de abril de 2016, consistente en la improcedencia en derecho de la exhibición de
simbología de una ideología determinada, claramente identificable con algunas de
las candidaturas concurrentes pero no las restantes y que, por tanto, solamente
podrían representar la ideología de unas determinadas personas pero no del
conjunto de la ciudadanía. Asimismo, se remarca, en respuesta a la alegación
formulada por el Ayuntamiento de Barcelona en tal sentido, que el derecho
fundamental a la libertad de expresión tiene su máximo apogeo cuando lo ejercitan
personas individuales o jurídicas a través de sus representantes pero debe ser
cohonestado en el caso de los poderes públicos con el deber de mantener estricta
neutralidad política, especialmente durante los periodos electorales, precisamente
como garantía efectiva de los derechos de la libertad de voto y libertad de expresión
de todos y cada uno de los ciudadanos y no solo de una parte de ellos.
6. Que, a continuación, se extracta una muestra fotográfica de la conducta infractora
del principio de neutralidad para el caso de la Diputación de Barcelona resuelto por,
como muestra de parámetro de comparación de lo que consideramos situaciones
jurídicamente análogas y que son objeto de la presente petición.
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Ayuntamiento de Barcelona

Distrito Eixample
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Distrito Sants-Montjuïc

Distrito Les Corts
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7. Que, en al menos, la Rotonda de la Carretera BV-5001, en el cruce con la calle
de la Carrerada de Martorelles, propiedad de la Diputación de Barcelona se está
produciendo una infracción idéntica a la que se producía en el caso del
Ayuntamiento de Barcelona anterior indicado tal y como se puede verificar a
continuación:
Rotonda de la Carretera BV-5001 , en el cruce con la calle de la Carrerada de
Martorelles

8. Que es público y notorio tanto que los partidos y coaliciones JXCAT, PDECAT,
ERC, CUP tienen intención de concurrir a la convocatoria de elecciones al
Parlamento autonómico de Cataluña del próximo 14 de febrero de 2021 como que
el uso de la bandera estelada, del lazo amarillo o las pancartas y otros soportes
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duraderos con expresiones como “libertad presos políticos” son plenamente
identificables con su ideario y su programa electoral.
9. Que en el acuerdo 152/2017 de la Junta Electoral Central resolviendo el recurso de
un Ayuntamiento en sentido desestimatorio reitera su ya público y notorio criterio
sobre este tipo de simbología separatista:
el lazo amarillo, la pancarta con la expresión "Llibertat Presos Políticos" y la
bandera estelada son símbolos partidistas utilizados por determinadas
formaciones electorales que se presentan a las elecciones. El lazo amarillo
porque se ha utilizado para recordar a candidatos pertenecientes a estas
formaciones políticas que se encuentran en situación de prisión preventiva;
candidatos a los que también se refiere la citada pancarta. Finalmente, la bandera
estelada, en cuanto que también se utiliza como símbolo por estas mismas
formaciones políticas. Se trata de signos que pueden ser legítimamente
utilizados por estas formaciones en su propaganda electoral pero no por los
poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad
política.
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?packedargs=any
osesion=2017&idacuerdoinstruccion=49222&idsesion=908&template=Doctrina
%252FJEC_Detall e
10. En idéntico sentido, también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 5 de julio de 2018 la actividad impugnada (colocación de una bandera
“estelada” en un espacio público con vocación de permanencia) supone la
privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación
permanente por un elemento que representa una opción partidista, con
vulneración de los principios de objetividad y neutralidad institucional, todo lo cual
nos lleva a la desestimación del recurso de apelación interpuesto y a la
confirmación de la sentencia recurrida.
11. Que es doctrina de la Junta Electoral Central recogida en su acuerdo 132/2017 de
4/12/2017
(http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?packedargs=a
nyosesion=2017&idacuerdoinstruccion=48467&idsesion=906&template=Doct
rina%252FJEC_Deta lle) que:
La Junta Electoral Central, en el ejercicio de su potestad de unificación de criterios
interpretativos conferida por el artículo 19.1.f) de la LOREG, adopta el siguiente
acuerdo: Reiterar su doctrina establecida en sus Acuerdos de 13 y 20 de mayo de
2015, 10 de septiembre de 2015 y 24 de noviembre de 2017, confirmada por la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
(Sección 6ª) de 28 de abril de 2016, en el siguiente sentido:
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1.- La igualdad en el sufragio es esencial en la representación democrática.
Por eso, la ley encomienda a la Administración Electoral preservarla (artículo
8.1 de la LOREG) y prohíbe a los poderes públicos -que están al servicio de
todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones.
2.- Durante los períodos electorales los poderes públicos están obligados a
mantener estrictamente la neutralidad política y, por tanto, deben
abstenerse de colocar en edificios públicos y otros lugares de titularidad
pública, así como en los locales electorales, símbolos que puedan
considerarse partidistas, y deben retirar los que se hubieren colocado
antes de la convocatoria electoral. Este criterio resulta aplicable a
cualquier símbolo partidista, sean banderas, lazos, pancartas o cualquier
otro que permita su identificación con alguna de las candidaturas
concurrentes a las elecciones.
3.- Las Juntas Electorales, en cumplimiento del deber de garantizar la
transparencia e igualdad entre las formaciones políticas concurrentes a las
elecciones, tienen la obligación de preservar el respeto al deber de neutralidad
política que tienen los poderes públicos durante el proceso electoral.
SEGUNDO - Fundamentos jurídicos
1. El Tribunal Supremo ha afirmado, en su STS de 28 de abril de 2016 mediante la
cual desestimaba el recurso contencioso-administrativo presentado por
Convergència i Unió contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que declaraba
que la exhibición de la bandera “estelada” en sedes de administraciones públicas u
organismo públicos, claramente vinculada a la ideología y los postulados de las
fuerzas políticas independentistas, que es un acto contrario al principio de
neutralidad por el que se deben regir los poderes públicos, especialmente durante
periodos electorales:
"el sufragio igualitario para la elección de representantes parlamentarios es, según
disponen los artículos 68.1 y 69.2 de la Constitución (CE) y 8.1 de la LOREG, un
elemento de suma trascendencia de nuestro sistema político, y por ello,
paralelamente, la neutralidad de todos los poderes públicos constituye uno de los
instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva esa igualdad que ha de
ser observada en el sufragio. Y procede añadir así mismo, que dicha neutralidad en
los procesos electorales es una de las específicas proyecciones que tiene el
genérico mandato de objetividad que el artículo 103.1 CE proclama para la
actuación de toda Administración pública".
2. Que, tal y como se ha expuesto anteriormente, en virtud de un uso legítimo de los
fundamentales derechos a la libertad de expresión y opinión, la utilización como
símbolo de apoyo o reivindicación política de los eslóganes “libertad presos/preses
políticos/políticas”, ha sido intencionada y deliberadamente empleada y/o
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secundada por determinadas candidaturas políticas y entidades íntimamente
ligadas a las mismas precisamente en relación con la situación judicial de algunas
de las personas que las integran.
3. Que, si bien dicho uso es legítimo y está plenamente amparado en las respectivas
libertades de expresión y opinión, el uso de bienes demaniales, como son las
fachadas de edificios públicos, debe regirse por los principios que inspiran tanto la
utilización de esos bienes como tal como los principios que se impone a la actividad
de las Administraciones Públicas en cuya sede se convierten.
4. Al respecto, no debe olvidarse que, conforme al artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y
administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones
públicas se ajustarán a los siguientes principios: […][ c) aplicación efectiva al
uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de
razones de interés público debidamente justificadas. En este sentido, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recuerda que,
son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público, como son
el conjunto de los inmuebles pertenecientes a los Ayuntamientos anteriormente
indicados y cuyas fachadas están siendo indebidamente empleadas para
promocionar los eslóganes de determinadas candidaturas, tal y como hasta ahora
se ha venido exponiendo.
5. Además, y en lo relativo a la actuación de la Administración cuyas sedes albergan
tales inmuebles, no debemos olvidar que las mismas están plenamente sometidas
al mandato de objetividad que el artículo 103.1 CE proclama para la actuación de
toda Administración pública.
6. Que, durante el periodo electoral y como garantía de la más efectiva igualdad
posible entre las concurrentes candidaturas, es exigible un especial celo en el
cumplimiento del mandato de objetividad y, por tanto, pesa sobre la misma un
deber de especial diligencia en lo relativo a la neutralidad de su actuación, tal y
como venía a recordar esta ya aquilatada característica de nuestro ordenamiento la
sentencia citada en el numera 1 de este escrito.
7. Pues bien, al respecto, no cabe sino catalogar de uso partidista la, al menos,
permisibilidad o tolerancia del uso exclusivo y excluyente de varios bienes
demaniales como son las fachadas de varias sedes de los Ayuntamientos
anteriormente indicados en claro y abierto beneficio propagandístico de unas
candidaturas, claramente determinadas y/o determinables, al estar siendo utilizadas
exclusiva y excluyentemente como expositores de eslóganes y símbolos
íntimamente ligados a unos postulados políticos y unas candidaturas en perjuicio de
las demás. Es un hecho, ya de por sí, conculcador del principio de igualdad de
medios o armas que debe imperar en la concurrencia entre las diferentes
candidaturas que se presentan a unas elecciones puesto que solamente
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aprovechan a las candidaturas identificables con dichas ideas y no sirven a una
función institucional como es informar al conjunto de la ciudadanía de sus derechos
en relación con tal convocatoria o sencillamente llamara su participación.
8. Asimismo, con la trascendencia pública que tienen las fachadas de las sedes de
edificios de las administraciones municipales que suelen estar ubicados en lugar
céntricos de los respectivos distritos o de la propia ciudad y que tienen por
definición debido a su titularidad pública, a su función de lugar administración y
aprovisionamiento de servicio y de su propia configuración arquitectónica una
especial relevancia, trascendencia y alcance respecto al conjunto de la ciudadanía.
Por ello, es intolerable a la luz de los principios de neutralidad que debe regir la
actuación de los poderes públicos, especialmente en periodo electoral, el exclusivo
y excluyente uso, sin atender a razones de interés público, de determinados bienes
demaniales con una mayor aptitud para trasladar y garantizar la efectividad del
mensaje propagandístico al que se ligan los eslóganes y pancartas que están
indebidamente desplegados en dichos espacios.
9. En todo caso, tampoco sería admisible la exhibición de tales eslóganes y pancartas
partidistas en las fachadas de los edificios públicos de los Ayuntamientos
anteriormente como hipotético acto realizado en ejecución de acuerdos,
resoluciones, mociones, manifiesto o declaraciones institucionales alguna
adoptadas por el Pleno o cualquier órgano o autoridad pública de los
Ayuntamientos anteriormente indicados puesto que las mismas, identificándose su
contenido sustancialmente con lo públicamente por los representantes de las
candidaturas independentistas concurrentes a las elecciones, implicaría una
infracción del deber de abstenerse de realizar actos que utilice imágenes o
expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por
alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones (vid. art. 50.2
LOREG).
10. La Junta Electoral Central ha reiterado en varios Acuerdos (de 13 y 20 de mayo
de 2015, y de 19 de septiembre de 2015, entre otros) en relación con la
colocación de la “estelada” también en lugares públicos y reiterado para los “lazos
amarillos” y otra simbología partidista identificable con las opciones políticas
independentistas (acuerdos de la JEC de 4 de diciembre de 2017 y de 11, 18 y 21
de marzo de 2019), que:
“1.- Durante los periodos electorales los poderes públicos están obligados a
mantener estrictamente la neutralidad política y por tanto, deben de abstenerse
de colocar en edificios públicos y locales electorales símbolos que puedan
considerarse partidistas, y deben retirar los que se hubieren colocado antes
de la convocatoria electoral. Este criterio resulta aplicable a las banderas objeto
de consulta.
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- "La igualdad en el sufragio es esencial en la representación democrática. Por
eso, la ley encomienda a la Administración Electoral preservarla y prohíbe a los
poderes públicos -que están al servicio de todos los ciudadanos- tomar partido en
las elecciones.
- Las banderas "esteladas" simbolizan las aspiraciones de una parte de la
Sociedad catalana, pero no de toda ella.
- el lazo amarillo y la bandera "estelada" son símbolos partidistas utilizados
por formaciones electorales concurrentes a las elecciones. El lazo amarillo
porque se ha utilizado para recordar a dirigentes o candidatos
pertenecientes a formaciones políticas que se encuentran en situación de
prisión preventiva. La bandera "estelada" por cuanto también se utiliza
como símbolo de determinadas formaciones políticas. Ambos son signos
que pueden ser legítimamente utilizados por estas formaciones políticas en
su propaganda electoral pero no por los poderes públicos ya que estos
deben mantener una rigurosa neutralidad política
- Las libertades ideológicas y de expresión son derechos fundamentales de las
personas, no de los gobernantes, únicos obligados por el Acuerdo recurrido, de
manera que los ciudadanos pueden ejercerlos sin más restricciones que las que
imponga el respeto a los derechos de los demás."
2.- Las Juntas Electorales, en cumplimiento del deber de garantizar la
transparencia e igualdad entre las formaciones políticas concurrentes a las
elecciones exigido por el artículo 8 de la LOREG, tienen la obligación de
preservar el respeto al deber de neutralidad política que tienen los poderes
públicos durante el proceso electoral.
2º) Los Acuerdos referidos determinan que, en aplicación de su deber de
neutralidad, los poderes públicos -y, en lo que aquí respecta, las
corporaciones locales- no pueden realizar actuación alguna que suponga
tomar partido o favorecer a alguna de las formaciones políticas
contendientes en el proceso electoral. Ese singular deber de imparcialidad
es exigible a los poderes públicos en cualquier lugar u ocasión y, por
consiguiente, abarca tanto la adopción de acuerdos, como la realización de
actuaciones (incluida la vía de hechos consumados) en los que un
Ayuntamiento u otro ente público decida colocar o promover la colocación
de banderas, carteles, pancartas, o cualesquiera otros símbolos que
quebranten la posición de neutralidad y estricta imparcialidad que les
impone la ley. En este sentido, en el presente proceso electoral sería
contraria al deber de neutralidad la utilización por los Ayuntamientos de
carteles que expresen o promuevan la adhesión al movimiento
independentista

Àrea de Presidència
Secretaria General

TERCERO - Objeto de la queja
Actuaciones u omisiones atribuibles a la Diputación de Barcelona anteriormente
indicados, que permiten o amparan la exhibición de banderas, pancartas con
eslóganes o símbolos propagandísticas o partidistas abiertamente identificables con
varias de las candidaturas electorales que concurren a las elecciones al Parlamento
autonómico de Cataluña.
CUARTO - Aspectos procedimentales
1. De conformidad con el artículo 19 apartado 2 de LOREG, corresponderá, dentro de
su ámbito territorial, a la Junta Electoral de Zona las siguientes competencias:
h) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan de acuerdo con la
presente Ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia.
k) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no
sean constitutivas de delito e imponer multas hasta la cuantía máxima prevista en esta
Ley.
Por todo ello, A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA, SOLICITO, que:
PRIMERO tenga por presentada la siguiente queja contra las acciones y omisiones de
la Diputación de Barcelona anteriormente indicados mediante las cuales se viene
permitiendo y amparando durante el periodo electoral en el que actualmente nos
encontramos la exhibición de banderas, pancartas con símbolos o eslóganes
claramente identificables con candidaturas concurrentes a las elecciones al
Parlamento autonómico de Cataluña el próximo 14 de febrero de 2021 en la carretera
BV-5001 propiedad de la Diputación de Barcelona.
SEGUNDO resuelva que dicha situación fáctica es contraria el principio de neutralidad
de los poderes públicos que debe imperar durante todo el periodo electoral.
TERCERO ordene a la Diputación de Barcelona que proceda de manera inmediata al
restablecimiento del cumplimiento del principio de neutralidad durante el periodo
electoral.
CUARTO ordene a la Diputación de Barcelona que cese en la exhibición de cualquier
contenido propagandístico y, en particular los aquí denunciados en bienes de dominio
público, así como de abstenerse de permitir nuevamente tal exhibición o de realizar
actuación alguna que suponga tomar partido o favorecer a alguna de las formaciones
políticas contendientes en el proceso electoral.
QUINTO recuerde a la Diputación de Barcelona que la neutralidad constituye un deber
exigible a los poderes públicos en cualquier lugar u ocasión y, por consiguiente,
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abarca tanto la adopción de acuerdos, como la realización de actuaciones (incluida la
vía de hechos consumados) en los que una Administración u otro ente público decida
colocar o promover la colocación de banderas, carteles, pancartas, o cualesquiera
otros símbolos que quebranten la posición de neutralidad y estricta imparcialidad que
les impone la ley.
La pregunta fou resposta en data 10 de febrer de 2021 pel president delegat de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, i diu:
En relació amb la sol·licitud presentada pel senyor SALVADOR TOVAR FUNES,
Diputat Portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, davant la Diputació
de Barcelona relativa a la retirada de la bandera estelada ubicada en una columna
d’enllumenat situada a la rotonda existent a la carretera BV-5001, en l’encreuament
amb el carrer de la Carrerada de Martorelles, s’informa el següent:
La rotonda a que fa esment la petició va ser construïda per l’empresa pública Gestió
d’Infraestructures, S.A. de la Generalitat de Catalunya l’any 2000.
Ni la columna d’enllumenat ubicada en la citada rotonda, ni la connexió elèctrica de la
mateixa, és de titularitat de la Diputació de Barcelona, no essent a càrrec d’aquesta
Corporació el manteniment de cap dels elements situats en l’illot central: il·luminació i
ornamentació, enjardinament, essent portat a terme per part de l’ajuntament.
La Diputació de Barcelona, com a titular de la xarxa local, ha de vetllar pel compliment de la
normativa sectorial de carreteres, disposant dels instruments jurídics necessaris per actuar
d’urgència exclusivament en aquells casos en que es pot veure afectada la seguretat dels
usuaris de la carreteres, no disposant l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de
competències per fer complir el principi de neutralitat al qual es fa esment en la petició del
Grup Ciutadans.

4. Pregunta formulada en data 2 de febrer de 2021, pel Grup Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Muncipal, que diu:
El dia 27 de gener del 2021 ha aparegut un exemplar de llúdriga sense vida a la
desembocadura del riu Besòs. Atès que la Diputació de Barcelona és l'ens gestor del
Parc Fluvial del Besòs, i segons la premsa local, han intervingut els Agents Rurals per
iniciar una investigació, el grup d'ERC vol fer les següents preguntes:
- Quin és el seguiment i control que fa la Diputació de Barcelona de la fauna que viu al
Besòs? Existeix algun programa específic de foment de la biodiversitat i de la protecció
dels animals que hi viuen de forma estable?
- Demanem que un cop finalitzades les investigacions per part d'Agents Rurals, se'ns
faciliti un informe que aclareixi les causes de la mort de l'animal i en el cas que no hagi
estat una mort natural, es posin les mesures necessàries per evitar que torni a passar.
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La pregunta fou resposta en data 11 de febrer de 2021 per la diputada adjunta de
Presidència, i diu:
En relació al vostre escrit presentat en data 2 de febrer de 2021, (Registre d’entrada núm.
202110006591), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:
“El dia 27 de gener del 2021 ha aparegut un exemplar de llúdriga sense vida a la
desembocadura del riu Besòs. Atès que la Diputació de Barcelona és l'ens gestor del Parc
Fluvial del Besòs, i segons la premsa local, han intervingut els Agents Rurals per iniciar una
investigació, el grup d'ERC vol fer les següents preguntes:
Quin és el seguiment i control que fa la Diputació de Barcelona de la fauna que viu al
Besòs? Existeix algun programa específic de foment de la biodiversitat i de la protecció dels
animals que hi viuen de forma estable?
Demanem que un cop finalitzades les investigacions per part d'Agents Rurals, se'ns faciliti
un informe que aclareixi les causes de la mort de l'animal i en el cas que no hagi estat una
mort natural, es posin les mesures necessàries per evitar que torni a passar.”
Us adjuntem informe de resposta de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, Gerència de
Serveis d’Espais Naturals.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Cordialment.
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5. Pregunta formulada en data 8 de febrer de 2021, pel Grup Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Muncipal, que diu:
En l’exercici de la nostra tasca com a grup d’electes a la Diputació de Barcelona, el
Grup d’Esquerra Republicana
SOL·LICITA
Existeix algun conveni o acord de qualsevol tipus entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió dels habitatges propietat de la Diputació
ubicats a la ciutat? En cas que existeixi, sol·licitem una còpia d’aquest.
La pregunta fou resposta en data 23 de febrer de 2021 per la diputada adjunta de
Presidència, i diu:
En relació al vostre escrit presentat en data 8 de febrer de 2021, (Registre d’entrada núm.
202110008324), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:
“Existeix algun conveni o acord de qualsevol tipus entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió dels habitatges propietat de la Diputació ubicats a
la ciutat? En cas que existeixi, sol·licitem una còpia d’aquest.”
Us informem que:
La Diputació de Barcelona no té cedit ni llogat cap pis destinat habitatge a l’Ajuntament de
Barcelona.
Altres consideracions per ampliar informació:
- Per acord de la Junta de Govern ,de data 25 d’abril de 2019, es va prorrogar el conveni
inicial de 22 de maig de 2015, fins el 21 de maig de 2023; pel qual es regula la cessió d’ús
de la Planta baixa i Entresol de l’edifici situat al C/ Sant Pere Mitjà, núm. 52 de Barcelona, la
destinació és com a equipament cívic per les associacions i entitats que l’Ajuntament de
Barcelona consideri convenient.
- Per conveni de data 25 de setembre de 2019, aprovat per Junta de Govern, de data 20 de
juliol de 2017, es cedeix un conjunt d’habitatges a la ciutat de Barcelona, propietat de la
Diputació de Barcelona, a Caritas Diocesana de Barcelona per impulsar un Programa
d’habitatges per a persones amb risc d’exclusió social, en aquests moments hi ha cedits 62
habitatges.
El conveni té una vigència fins el 24 de setembre de 2021 i en el seu clausurat està prevista
la possible pròrroga per 4 anys més.
Us adjuntem escrit, de data 18 de novembre de 2020, de la Presidenta de l’Institut Municipal
d’Habitatges i Rehabilitació de Barcelona, on s’adreça a la Presidenta de la Diputació, per
sol·licitar la possibilitat d’arrendar pisos buits de la Diputació de Barcelona, així com la
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resposta del Diputat President Delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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6. Pregunta formulada en data 8 de febrer de 2021, pel Grup Tot per Terrassa, que
diu:
En nom i a sol·licitud de la Fundació PRODIS, el Grup de Tot per Terrassa a la
Diputació de Barcelona exposa el següent:
La Fundació PRODIS és una fundació que treballa per l’assistència i la promoció
integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi
cerebral. A l’actualitat Prodis té un centenar de persones en residències i pisos
tutelats, una de les darreres fórmules d’èxit per tractar la discapacitat de forma
transversal i des de les diferents etapes vitals de l’usuari.
La Fundació és referent al sector i al 2020 ha aconseguit la Creu de Sant Jordi.
La Fundació es troba en un moment d’expansió i creixement per l’alta demanda que
tenen i presenten el projecte de El Vapor de Prodis, un espai on hi ha previst el
trasllat del Centre Ocupacional Reina de la Pau i el Centre de Paràlisi Cerebral, la
creació d’un projecte d’hostaleria nou... en un espai emblemàtic de la ciutat: el Vapor
Cortès.
El Vapor de PRODIS trenca amb el paradigma de l’actual atenció a la discapacitat
intel·lectual i, amb aquest nou projecte, rehabilitarà un antic vapor a partir d’una
transformació urbanística que permeabilitzarà l’espai i els projectes que es duguin a
terme a tota la ciutat de Terrassa.
El proppassat 10 de setembre de 2020, PRODIS va fer una reunió de presentació del
projecte a la Presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la
Diputació de Barcelona, la Sra. Lluïsa Moret. A la reunió, convocada per la pròpia
Fundació a través del Grup Tot per Terrassa, hi assisteix la Presidenta del Grup de
TxT, Lluïsa Melgares, i el President de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Alfredo
Vega.
A la reunió, PRODIS presenta el nou projecte que rep molt bona acollida i valoració
per part de la diputada Moret, qui diu que “es tracta d’un projecte de país, molt
interessant i que la Diputació en vol formar part tant sí com sí (...) com a Diputada de
l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, adquireixo el compromís de seguir el
tema i parlar-lo amb la Presidenta per a poder veure quina pugui ser la col·laboració,
que entenc, haurà de ser igual entre totes les administracions.”
A la reunió sorgeix la proposta de crear una Taula entre les diferents administracions
que haurien de ser presents i implicar-se al projecte.
Aquesta Taula del Vapor de PRODIS es convoca amb data del 23 de novembre de
2020, amb l’assistència i representació de l’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la
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Diputada Lluïsa Moret i una representació de la Generalitat de Catalunya, del
Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies. En aquesta Taula també hi participen
actors empresarials i econòmics de la ciutat i la comarca.
Des de l’Ajuntament de Terrassa es reitera i adquireix el compromís d’una participació
econòmica igual per les tres administracions en una temporalitat de 3-4 anys. Aquesta
aportació s’afegeix al valor de la cessió dels espais que es va fer amb data de 2018.
A la tarda del mateix 23 de novembre de 2020, assisteixen per a conèixer el projecte la
Vicepresidenta Carmela Fortuny i el President delegat de l’Àrea de Cultura, Joan
Carles García Cañizares, en tant que El Vapor de PRODIS disposarà de projectes
culturals. També hi assisteix el Portaveu del Grup de En Comú Guanyem a la
Diputació de Barcelona, el Sr. Jonathan Fornés.
Els tres diputats mostren el seu interès pel projecte així com el compromís proper
d’oferir una resposta de col·laboració a la Fundació PRODIS.
tot l’anteriorment exposat, des del Grup de Tot per Terrassa a la Diputació de
Barcelona, i per demanda de la pròpia Fundació PRODIS, preguntem a l’Àrea de
Presidència i a la Vicepresidència de la Diputació de Barcelona, el següent:
PREGUNTA
A partir de l’interès i compromís ofert a les diferents reunions fetes entre la Fundació
PRODIS i diferents diputats i diputades del govern de la Diputació en formar part i
col·laborar per a que El Vapor de PRODIS es faci realitat, preguntem a la Presidència i
Vicepresidència de la corporació:
- En quin punt es troba la valoració del projecte per a rebre finançament?
- Quina resposta i seguiment s’està oferint a la Fundació PRODIS en aquest sentit?
- En quina mesura es planteja la col·laboració compromesa amb la Fundació
PRODIS en la posada en marxa del projecte El Vapor de PRODIS?
PREC
Preguem que la resposta es faci arribar també, en temps i forma, a la Fundació
PRODIS a nom del seu gerent, Dani Jorquera, a: dani@prodis.cat.
La pregunta fou resposta en data 24 de febrer de 2021 per la Diputada adjunta de
Presidència, i diu:
En relació amb el vostre escrit de data 8 de febrer de 2021, (Registre d’entrada núm.
202110008350), mitjançant el qual demanàveu informació :
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“A partir de l’interès i compromís ofert a les diferents reunions fetes entre la Fundació
PRODIS i diferents diputats i diputades del govern de la Diputació en formar part i
col·laborar per a que El Vapor de PRODIS es faci realitat, preguntem a la Presidència i
Vicepresidència de la corporació:
-

En quin punt es troba la valoració del projecte per a rebre finançament?.

-

Quina resposta i seguiment s’està oferint a la Fundació PRODIS en aquest sentit?.

-

En quina mesura es planteja la col·laboració compromesa amb la Fundació PRODIS en la
posada en marxa del projecte El Vapor de PRODIS?.”
Us informem que:
Tal i com s’ha expressat en diverses ocasions per part del Govern de la Diputació de
Barcelona i per part de diferents Grups polítics, volem manifestar el nostre interès i
compromís en aquest projecte, presentat per la Fundació Prodis.
En aquest compromís s’ha fet palès en la participació en diferents taules de Treball pel
desplegament i desenvolupament del Projecte El Vapor de Prodis, per part de la Diputació
de Barcelona, conjuntament amb d’altres administracions.
En aquets moments, ens trobem en fase d’anàlisi i d’identificació dels recursos per fer viable
la nostra col·laboració en el projecte, en funció de la disponibilitat pressupostària.
Tant bon punt avancem en el mateix, ens posarem en contacte amb els interlocutors públics
i privats que conformen l’impuls de l’esmentat projecte.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

7. Pregunta formulada en data 24 de febrer de 2021, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
L’Ajuntament que presideixo ha tingut coneixement de la recent Sentència número
1401/2020, de 26 d’octubre, dictada per la Sala Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa (Secció 4rta) del Tribunal Suprem.
En el fonament de dret sisè, la Sentència interpreta l’abast de l’article 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de la següent forma
(transcrivim literalment):
“1. A los efectos del artículo 93.1 de la LJCA y respecto de la cuestión en la que se
apreció interés casacional para la formación de la jurisprudencia, se declara que el
alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la LRBRL se interpreta en el
sentido de que las limitaciones que impone al concejal no adscrito no puede afectar a
los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo
otorgado por los electores como concejal electo.
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2. Por el contrario el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o
por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que
perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales,
políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las
comisiones informativas.”
A partir de la lectura d’aquesta sentència, se’n desprèn que els membres electes no
adscrits poden continuar ostentant els drets polítics o econòmics lligats a la condició
de regidor i derivats del mandat representatiu atorgat pels electors. Aquests drets
constitueixen el nucli de la funció representativa i, als efectes de l’article 73.3.3º de la
LRBRL, són indisponibles conforme al contingut essencial de l’article 23.2 de la
Constitució, per tant, no poden ésser negats ni limitats al regidor no adscrit. Aquest
nucli indisponible es concreta en: 1) La participació en plens amb veu i vot; 2) Exercir
funcions de control polític; 3) Presentar preguntes i mocions, esmenes i vots
particulars; 4) Efectuar precs i preguntes ; 5) Exercir el dret a la informació i; 6)
Ostentar honor i tractaments propis dels regidors. (Vid., fonament de dret quart,
apartats 5 i 6 de la sentència invocada).
Dins el nucli indisponible també s’inclou la integració en totes les comissions
informatives: Vid., fonament de dret 5è, in fine, de la sentència.
Doncs bé, a partir d’aquestes premisses, se’ns plantegen els següents dubtes:
Es podria entendre que aquesta sentència és extensiva a tots els ens locals de l’Estat
i, per tant, aquesta alcaldia hauria de cessar els regidors no adscrits que hagi
nomenat en ordre a ostentar alguna delegació o tinència d’alcaldia sí, amb
caràcter previ, es conclou que aquests regidors han obtingut (via els nomenaments)
més millores personals, econòmiques i/o polítiques respecte les que haguessin
obtingut cas de romandre en el seu grup de procedència?
Si els membres no adscrits, amb anterioritat al passi a aquesta condició, ja ostentaven
alguna dedicació i la mantenen (és a dir, no haguessin obtingut cap millora personal, ni
política, ni econòmica) també aquesta alcaldia els hauria de cessar?
Si la resposta a ambdues qüestions és positiva, se’ns presenta un altre dubte, lligat als
efectes econòmics del cessament; entenem que els regidors amb dedicació
exclusiva/parcial (que ostentarien una delegació o tinència d’alcaldia) fins a la data de
la sentència, han percebut les retribucions corresponents a la dedicació obtinguda,
com a contraprestació a la tasca corporativa. Però, haurien de retornar les retribucions
percebudes “indegudament”? I si és així, des de quina data?: des de la data de la
sentència, o bé des de la data d’ostentació de la dedicació exclusiva/parcial?
Pregunta pendent de respondre
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8. Pregunta formulada en data 24 de febrer de 2021, pel Grup Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía, 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 la siguiente
información:
A raíz de tener conocimiento de una nueva renovación de contrato de la XAL a la
señora Marcela Topor, sería de interés de nuestro grupo: que se nos entregue copia
del contrato, el presupuesto del programa televisivo en el que va a trabajar, y las
fuentes de financiación de ese presupuesto.
Pregunta pendent de respondre
9. Pregunta oral formulada pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
municipal a la sessió plenària de 28 de gener de 2021, que qüestionava:
Si el Govern de la Diputació contempla la possibilitat de poder augmentar els recursos
de Plans d’ocupació als municipis (menys de 10.000 hab.) que s’han vist afectats per
reduccions?”
La pregunta fou resposta en data 25 de febrer de 2021 per la diputada adjunta de
Presidència i diu:
En relació amb la vostra pregunta que es va formular, oralment, a la sessió plenària ordinària
de la corporació, celebrada el dia 28 de gener de 2021, sobre: “si el Govern de la Diputació
contempla la possibilitat de poder augmentar els recursos de Plans d’ocupació als municipis
(menys de 10.000 hab.) que s’han vist afectats per reduccions?”
Us comuniquem que :
Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, amb la Gerència dels
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, s’ha sol·licitat i s’ha dotat, de forma
extraordinària, amb la quantia de 1’32 MEUR. provinent del Romanent líquid de tresoreria,
permet impulsar un Nou Recurs en el Marc del Catàleg 2021-23, destinat al foment i
dinamització de l’ocupació.
La conjuntura actual, amb una forta pressió sobre el mercat de treball, així com les majors
dificultats per a determinats municipis per a fer front a les necessitats del seu territori i poder
garantir l’adequada prestació de serveis municipals, està posant de manifest la necessitat de
seguir fomentant l’ocupació i reforçar els municipis de menor dimensió, ateses les seves
particularitats, tant pel que fa les seves estructures de gestió com a les dificultats d’accés a
subvencions, normalment condicionades per la dimensió poblacional.
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I és per tot això, que el nou recurs “Dinamització de l’Ocupació per a municipis de fins a
10.000 habitants”, es posa en marxa en el Marc del Catàleg 2021-23 Xarxa de Governs
locals.
Permetrà arribar als 228 municipis de la província de Barcelona de < 10.000 habitants
( 181 de < 5.000 hab., 47 de 5.000/10.000 hab.).
Prevista la necessària Modificació de crèdit pel Ple de febrer 2021, per cobrir l’import de
1.319.493,15 euros.
L’instrument es configurarà com a Recurs Econòmic de Concessió Directa amb concurrència
mitjançant Fons de Prestació.
Properament, es produirà l’aprovació d’aquest recurs, seguint les fases preceptives
d’aprovació als diferents òrgans competents, tenint una previsió aproximada al llarg dels
propers mesos de març/abril.
A la propera comissió informativa de l’àrea del poper mes de març, s’informarà amb detall de
les característiques d’aquest nou recurs.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

10. Resta pendent de respondre una pregunta formulada pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, reiterada a les sessions de 25 de
juny, 30 de juliol, 17 de setembre i 26 de novembre de 2020.
Es pregunta si es pensa posar el llaç groc a l’Edifici de Can Serra, en el seu balcó,
de conformitat amb l'acord plenari adoptat en setembre de 2019.
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: kp2FmqNzXjo5/nn10Dtn2OLfitp/0Da0xwxi8jR5aTY=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 13 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

