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

El dia 25 de març de 2021, a les 12 hores 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), Laura Pérez i Castaño
(ECG), 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.
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:”DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021032501?ts=3

A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració
Institucional, acordada per unanimitat pel set Grup polítics, contra el tancament de
l’empresa Bosch a Lliçà d’Amunt.
HASH del video:”DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021032501?ts=13

La vicepresidenta segona, senyora Fortuny (JUNTS), dona lectura de la Declaració
Institucional, i diu:
“La multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la planta de
producció, R+D i compres de Lliçà d'Amunt.
Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 treballadors i
treballadores del territori català, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes de
subcontractes de la mateixa planta. Sense oblidar que aquesta multinacional a finals
del 2021 farà efectiu l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta de Castellet,
deixant al carrer a 1500 treballadors i treballadores de tota Catalunya.
En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que
convida a la reflexió. El 73 % de la plantilla que afronta el tancament de la planta té
més de 50 anys i ha dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què
treballen. Aquest fet representa un impacte social devastador que afecta el teixit
industrial de la comarca del Vallès Oriental i de Catalunya. Aquesta dada ens indica
l'alt nivell de pèrdua crònica de l'ocupació d'aquests treballadors i treballadores i les
dificultats que tindran en el moment d'intentar la reinserció en altres llocs de feina.
Aquests treballadors i treballadores tenen encara un mínim de 14 anys de vida laboral,
tenint en compte que en l'àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una taxa
d'activitat inferior al 80 % que es va reduint gradualment fins al 41 % quan
aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa forma representen el 25 % del total
d'aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col·lectiu femení.
Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucions tant a la procliu
desindustrialització del nostre territori com a la perduda de llocs de treball de
col·lectius greument afectats en aquest camp.
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La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït als
beneficis milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar a
acords com poden ser, la congelació salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la revisió
del IPC en el conveni anterior i acords de flexibilitat i mesures productives.
La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt no és només una planta
productiva sinó que incorpora el disseny i desenvolupament de productes per a la
resta del mercat Europeu.
Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió
que respon únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És per això
que el representants dels treballadors i treballadores no accepten un tancament de la
planta Bosch a Lliçà d’Amunt.
Els representats sindicals de l’empresa Bosch consideren que els aspectes més
nocius de les reformes laborals ajuda a les multinacionals a deslocalitzar les
produccions, tot i ser viables al territori espanyol.
Estem davant del segon tancament que es produeix en l'últim any del grup Bosch a
Catalunya, dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat.
Aquesta crisi industrial ens interpel·la a tots i hem d'unir tots els esforços per a trobar
una solució viable per a la planta de servofrens de Lliçà d'Amunt. Estem veient com les
diferents administracions han posat la mirada entorn de la indústria de l'automòbil,
reforçant així el procés de transformació del sector. Hem vist com es posa en marxa
projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswagen, a la vegada que veiem com
Bosch planteja el seu tancament a Catalunya.
És necessari un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva
transformació i que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la
potència que representa l'electrificació de l'automòbil, representant la voluntat de
tornar a liderar el sector novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest
nou escenari.
Per tots aquest motius, la Diputació de Barcelona, acorda:
1. El rebuig total al tancament de la planta Bosch a Lliçà d’Amunt.
2. Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el
compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta
de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.
3. Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions
públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch Lliçà.
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4. Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques
i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com
indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències
socials que pot tenir al territori.
5. Instar la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució
que permeti salvar els llocs de treball.
6. Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil
situació a la qual s'enfronten, i estem sempre a la seva disposició.
7. Demanar al Govern la derogació de la reforma laboral del 2010-2012 i els articles
42, 43 i 51 de l’Estatut dels treballadors.
8. Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als Ajuntaments
que formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
9. Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch
Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al
Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya,
a la Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i
Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i
del Parlament Europeu.”
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 25 de febrer 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 de la Relació de Llocs de
Treball i la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona, i
sotmetre l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al
públic (Exp. núm. 2021/0004591).
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Servei de Programació
1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 5/2021 i la
modificació de les bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2021 (Exp. núm. 2021/0004909).
1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2021, la
modificació de les Bases d'execució del pressupost i aprovació del Text refós de
les Bases d'execució del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària per a
l'exercici 2021(Exp. núm. 2021/0004303).
Organisme de Gestió Tributària
1.5. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Gurb, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions d'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.
1.6. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, 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.
1.7. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, l'aclariment i la revocació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, 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.
1.8. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
1.9. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la revocació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 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.
1.10. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de
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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 de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Red Española de Ciudades Saludables, espai de col·laboració constituït en el si
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (Exp. núm.
2021/3861).
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.13. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de
diputat de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López i sol·licitar a la Junta Electoral Central
que procedeixi a expedir la credencial a favor de la senyora Abigail Garrido Tinta,
primera suplent de la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, (Exp. núm. 2019/13332).
2.

PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local).

2.1. Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal i Junts per Catalunya, de suport a l’amnistia.
2.2. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per elaborar una Llei de
millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova Llei de barris).
2.3. Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, contra el tancament de l’Empresa Bosch a Lliçà
d’Amunt. RETIRADA
2.4. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per
reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10 % dels fons de
recuperació procedents de la Unió Europea.
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2.5. 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 11 i 25 de febrer de 2021).
2.6. Precs
2.7. Preguntes
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de febrer de
2021. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 25 de
febrer 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 12 de març de 2021, pel qual es proposa aprovar la
modificació de la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la Plantilla
de la Diputació de Barcelona, i sotmetre l’expedient relatiu a la modificació de la
plantilla al tràmit d’exposició al públic, i aprovar, també, les addendes al
Dictamen i a l’Annex I (Exp. núm. 2021/0004591).
(Juntament amb el Dictamen i els annexos s’aprova una addenda al Dictamen i
una addenda a l’Annex I que corregeixen errors materials, de caràcter aritmètic,
detectats amb posterioritat a la signatura dels documents inicials)
“1. ANTECEDENTS
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.
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Amb posterioritat, per acord del Ple de 25 de febrer de 2021 ha estat modificada la
relació de llocs de treball de la corporació (Acord de Ple núm.16, de 25.02.2021).
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.
Aquestes modificacions han comportat en alguns casos, afectació de la Plantilla de
personal, per la qual cosa també s’ha d’adequar aquest instrument d’ordenació de
personal, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària suficient en el
pressupost vigent per atendre la despesa que comporten 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 a les vigents a 31 de desembre
de 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.”
2. MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN
2.1 Des de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir es
planteja la necessitat de reorganitzar el conjunt de la seva estructura orgànica, amb
l’objectiu d’aconseguir l’optimització dels seus recursos i un enfortiment de les
estructures, la qual cosa ha de permetre impulsar, liderar i acompanyar els canvis i
millores que cal gestionar de manera contínua.
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Es planteja dotar la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir
d’una estructura orgànica que faciliti la consecució dels seus objectius, garanteixi
l’equitat interna i fomenti la capacitat de donar resposta a situacions d’emergència,
alhora que permeti avançar en la millora del model de prestació del servei.
En aquest sentit, la proposta d’ajustament de l’actual estructura orgànica, la qual
compta amb dos àmbits diferenciats de gestió: el de l’assistència directa a les
persones i el dels serveis de suport a la gestió de recursos i subministraments, vol
garantir, atesa la cada cop més necessària flexibilització en l’organització dels serveis i
àrees d’atenció, una òptima planificació, coordinació i supervisió dels serveis per tal
d’adaptar-los a les preferències de les persones usuàries i a les situacions canviants.
En primer lloc s’apunta que la gestió assistencial es defineixi amb un ampli abast, que
va des de la valoració de les demandes i la planificació i programació d’estades, fins a
tots els serveis d’atenció directa que es presten als centres i es planteja agrupar
funcionalment la vessant sanitària dins el que és la gestió assistencial, incloent en
l’Oficina de Gestió Assistencial l’activitat preventiva, curativa, rehabilitadora,
psicosocial i de dinamització que es presta als usuaris.
Així, es proposa integrar els serveis tècnics de suport a l’assistència en l’Oficina de
Gestió Assistencial mitjançant el canvi d’adscripció de les unitats orgàniques amb
aquestes funcions actualment adscrites a l’Oficina de Suport Tècnic i Logístic: la
Subsecció de Suport a l’Activitat Assistencial, la Unitat d’Atenció Psicosocial i la Unitat
de Rehabilitació, Estimulació i Dinamització, que ordena el seu contingut funcional i
canviaria de denominació a Unitat de Dinamització Residencial.
D’aquesta manera, el fet de concentrar i coordinar tots els serveis de naturalesa
d’assistència sanitària (farmàcia, psiquiatria, infermeria, medicina, podologia,
rehabilitació, etc.) sota l’àmbit de la Subsecció d’Assistència Sanitària, comporta
l’increment progressiu de funcions i de responsabilitat atribuïdes a aquesta unitat
orgànica, per la qual cosa, des d’un punt de vista organitzatiu, correspondria
requalificar-lo i enquadrar-lo com a cap de Secció de nivell 2 amb complement de
destinació 24 i codi retributiu A302.
De la mateixa manera, la necessitat d’incorporar l’equip de fisioterapeutes a l’àmbit de
l’assistència sanitària, així com el fet que el manteniment de l’assistència i supervisió i
la coordinació dels diferents professionals que intervenen en l’atenció als usuaris/àries
i dels seus familiars hagi derivat en un factor estructural, fa necessari la creació de la
Unitat de Rehabilitació i Supervisió, que suposaria la reconversió del lloc singular de
supervisor/a d’infermeria en un lloc d’estructura.
Addicionalment, pel fet d’incrementar el nivell d’exigència i de desenvolupament
d’algun dels llocs de treball en l’àmbit de la gestió assistencial, amb el consegüent
increment progressiu de les tasques i la responsabilitat atribuïdes, ja sigui producte de
les dificultats sobrevingudes i magnitud de gestió estructural, ja sigui per donar
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resposta a situacions canviants, ja sigui per l’adaptació a les noves situacions i la
gestió dels canvis, així com la major dificultat en la resolució dels problemes a què ha
de fer front el lloc, es proposa la reclassificació de la Unitat d’Infermeria, les dotze
Unitats d'Estades Temporals i Residencials de Gent Gran i la Unitat d'Estades
Temporals i Residencials per a Persones amb Discapacitat com a caps d’unitat de
nivell 1 amb complement de destinació 22 i codi retributiu A501.
D’altra banda, per tal de donar coherència organitzativa, es proposa canviar de
denominació l’Oficina de Suport Tècnic i Logístic a Oficina de Suport a la Gestió de
Recursos i Subministraments, en tant que els serveis tècnics de suport a l’assistència
s’incorporen a la gestió assistencial, així com també per la reorganització d’algunes de
les unitats que integren aquesta Oficina.
En aquest sentit, la integració dels serveis tècnics de suport a l’assistència en l’Oficina
de Gestió Assistencial fa necessària la reubicació orgànica de la Unitat de Suport
Administratiu que depenia de la Subsecció de Suport Assistencial i en conseqüència
es planteja, per coherència organitzativa, adscriure-la directament a l’Oficina de Suport
a la Gestió de Recursos i Subministraments.
Així mateix, la Unitat de Gestió de Recursos Humans, que s’ocupa de les activitats
vinculades a la gestió de recursos humans, tals com l'organització del temps de treball
del personal, control del compliment horari, tramitació administrativa de les incidències
de la plantilla, seguiment dels nomenaments i contractacions temporals ha vist
progressivament incrementades les tasques i responsabilitats atribuïdes, la qual cosa
obre la possibilitat de procedir raonablement a la seva requalificació com a cap d’unitat
de nivell 1 amb complement de destinació 22 i codi retributiu A501.
Per altra banda, la necessitat d’impulsar canvis en els serveis que integra l’àmbit de la
logística i subministraments per introduir millores i promoure l’atenció centrada en la
persona, ha comportat que el Departament de Logística i Subministraments hagi patit
també un increment progressiu de les funcions i responsabilitat atribuïdes, la qual
cosa, des d’un punt de vista organitzatiu, ens indicaria que seria raonable replantejar la
seva valoració actual i reclassificar-la com a cap de Subsecció amb complement de
destinació 23 i codi retributiu A401.
Igualment, la Unitat de Restauració, que s’encarrega de coordinar i supervisar les
tasques pròpies dels serveis de restauració del recinte, garantir la confecció de menús
amb les característiques nutricionals i dietètiques adequades, ha requerit de la
implementació de millores i innovacions constants en el desenvolupament de la seva
missió, les quals han suposat l’increment de la complexitat tècnica i responsabilitat
atribuïdes, amb el desenvolupament d’una tasca de major valor afegit que fora lògic
reconèixer organitzativament, considerant adient reclassificar-la com a cap d’unitat de
nivell 3 amb complement de destinació 20 i codi retributiu A503.
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De la mateixa manera, la integració de les tasques de suport de neteja, desinfecció,
processament de roba i altres tasques de suport a les activitats de la vida diària en la
Unitat de Suport Residencial, ha suposat un increment quant a magnitud de gestió i
impacte, necessitat de supervisió i de responsabilitat atribuïdes al lloc de treball, per la
qual cosa resulta raonable valorar la seva requalificació com a cap d’unitat de nivell 4
amb complement de destinació 18 i codi retributiu A524.
Finalment, per tal de millorar i mantenir la coherència organitzativa de les unitats
orgàniques que resten adscrites a la redenominada Oficina de Suport a la Gestió de
Recursos i Subministraments es proposa canviar de denominació la Unitat de Suport a
Unitat de Suport Logístic, en tant que aquesta identificació defineix i aclareix quin tipus
de suport es presta a l’assistència residencial, així com la supressió de la Unitat de
Bugaderia, en tant que no té adscrit cap efectiu i l’activitat que desenvolupava està
actualment integrada en la Unitat de Suport Residencial.
2.2 D’altra banda, des de la Intervenció General es planteja la necessitat de
reorganitzar l’estructura orgànica del Servei de Control Financer i del Servei
Comptable per tal d’adequar-la al context i característiques actuals de la prestació del
servei, amb l’objectiu de millorar el desenvolupament de les seves responsabilitats i
alinear el seu organigrama amb l’establert en el RD 424/2017, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
En aquest sentit, es proposa desdoblar l’exercici del control permanent i l’auditoria
pública de l’activitat economicofinancera de la corporació per part del Servei de Control
Financer en dos blocs d’actuació diferenciats: d’una banda, el control financer de la
Diputació de Barcelona, i d’altra banda, el control financer del Sector Públic de la
Diputació de Barcelona. De la mateixa manera, d’acord amb l’establert en el RD
424/2017, en ser el tractament de costos (impulsat des de la Secció de Suport a la
Millora de l’Eficiència) un àmbit de treball netament comptable que queda fora de les
actuacions de control financer, es proposa adscriure la Secció de Suport a la Millora de
l’Eficiència (actualment adscrita en el Servei de Control Financer) en el Servei
Comptable.
Així mateix, es planteja la necessitat de reconèixer l’atribució d’un major nivell de
complexitat tècnica i responsabilitat a la Unitat de Gestió de les Despeses, adscrita a
la Secció de Gestió Comptable del Servei Comptable, en tant que en els darrers anys,
i de la mà d’una major exigència professional, s’ha produït una transformació de la
prestació del servei, la qual cosa ha comportat la necessitat d’exercir les seves
funcions amb un major component tècnic i un menor contingut de suport administratiu.
Finalment, també es manifesta que, amb la reorganització proposada, hi ha un lloc de
tècnic/a assessor/a de control intern que ha deixat de tenir sentit i es pot suprimir, la
qual cosa contribuirà a compensar els costos derivats de les altres mesures
organitzatives a implementar.
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D’acord amb l’anàlisi de la proposta i els factors organitzatius que hi concorren, tenint
en compte que es produeix una agrupació d’unitats orgàniques per àmbit d’actuació
(control financer Diba i control financer Sector Públic) que afavoreix una segmentació
racional de l’exercici del control financer per part de la corporació i indueix una millora
de l’eficàcia dels processos a realitzar, resulta plausible la creació de la Secció de
Control Financer - Diba en el Servei de Control Financer. Igualment, també resulta
coherent des del punt de vista organitzatiu el realineament orgànic de la Secció de
Suport a la Millora de l’Eficiència, en tant que la inscriu, segons les funcions que té
atribuïdes, en el seu àmbit natural de treball (Servei Comptable).
D’altra banda, l’increment de la complexitat i l’exigència tècnica per al
desenvolupament de la missió encomanada a la Unitat de Gestió de les Despeses
s’evidenciaria clarament en l’evolució de la naturalesa de l’equip de treball adscrit a
aquesta unitat orgànica, el qual, en sintonia amb el procés de tecnificació que ha sofert
la corporació en els darrers anys, ha passat a ser totalment tècnic, sense cap suport
de caràcter administratiu, la qual cosa esdevindria un clar indicador de l’evolució de la
complexitat tècnica i responsabilitat que ha d’assumir aquesta unitat orgànica en el
desenvolupament de la seva missió. En conseqüència, una vegada valorats, els
factors que defineixen de manera específica la classificació d’aquest lloc de treball,
correspon enquadrar-lo com a cap d’unitat de nivell 1, amb complement de destinació
22 i codi retributiu A501.
2.3 Altrament, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es planteja la
necessitat de formalitzar un àmbit de treball específic que depengui del Servei de
Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana i integri les línies de treball vinculades
a la gestió de la diversitat cultural, la igualtat de tracte i no discriminació, cicle de vida i
programes transformadors.
La majoria d’aquestes línies de treball són noves, i les ja existents s’han
reconceptualitzat donant un nou enfocament a les actuacions previstes, per la qual
cosa es fa necessària la creació d’un àmbit de responsabilitat específic que impulsi els
projectes i lideri l’equip tècnic que se’n farà càrrec.
D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas, hi ha
elements que permeten avalar la proposta de formalització d’una estructura orgànica
que s’encarregui d’impulsar les esmentades línies de treball, les quals s’integrarien en
un àmbit específic d’actuació i amb un equip de treball al seu càrrec. En conseqüència,
resultaria raonable la creació d’un nou lloc de treball, sota la dependència del
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana, el qual assumiria la
responsabilitat de dirigir i supervisar les actuacions vinculades als projectes de
diversitat cultural i el foment de les relacions intergeneracionals com a eix d’intervenció
transversal, amb la denominació de Secció de Polítiques de Diversitat Cultural i
Generacional.
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Per altra banda, atès que amb el darrer canvi de mandat l’àmbit funcional de
Participació ha passat a dependre de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i
Concertació Local, i amb la incorporació de les noves línies de treball vinculades a la
diversitat cultural i generacional es fa necessària l’actualització de l’encàrrec recollit en
la fitxa descriptiva i de la denominació del Servei que es proposa que passi a
denominar-se Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida.
En línia amb això, es proposa adequar la denominació de l’actual Secció de
Convivència, Diversitat i Drets Civils als àmbits funcionals assignats, de manera que
passaria a denominar-se Secció de Convivència.
Així mateix, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania s’identifica la
necessitat de disposar d’una figura singular que integri els encàrrecs vinculats al
suport tècnic sobre processos interns de l’equip, coordinació i desenvolupament de
millores organitzatives, i que actuï com a referent en aquests àmbits.
Un cop analitzats aquests factors resulta plausible la creació d’un nou lloc de
treball singular, sota la dependència del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de
Vida que s’encarregui de la supervisió i millora de processos de gestió, gestió de les
demandes referides a catàleg de serveis, tractament de dades i coordinació dels
instruments transversals de gestió i amb altres unitats, amb la denominació de
responsable de millora organitzativa i processos interns. Per tal de dotar aquest
nou lloc, es proposa suprimir el lloc de tècnic/a assessor/a de polítiques
d’igualtat i ciutadania, en la mesura que els encàrrecs que tenia atribuïts han
quedat assumits des d’altres posicions de la gerència.
En darrer terme, tenint en compte que des de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i
Benestar i la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania s’ha iniciat un procés de
reorganització de l’estructura, dels àmbits de treball i l’estratègia a fi d’adequar-la als
objectius del mandat, es proposa canviar la denominació de l’Oficina de les Dones i
LGTBI per Oficina de Polítiques d’Igualtat, amb l’objectiu d’alinear-la amb el concepte
de polítiques d’igualtat i diversitat sexual i de gènere, que fa referència a aquelles
polítiques eminentment transversals que aborden les desigualtats entre dones i
homes, així com totes les formes de discriminació, de violències masclistes i per a la
coresponsabilitat i el reconeixement social de les cures.
2.4 D’altra banda, les línies d’actuació que la Diputació de Barcelona desenvolupa en
matèria de medi ambient han crescut i evolucionat en els darrers 12 anys. En aquest
sentit, el que inicialment s’impulsava i dirigia des d’un servei (amb una potent
estructura tècnica), s’ha transformat (des del darrer mandat) en una Àrea corporativa
(Àrea d’Acció Climàtica), com a resultat de la importància que l’esfera política ha volgut
donar a la protecció mediambiental, de la qual n’és exemple l’acord signat entre la
Diputació de Barcelona i el Govern Central per impulsar les energies renovables als
municipis, amb una dotació d’11,5 milions d’euros.
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Concretament, el Pla de Mandat de la corporació per al període 2020-2023, estableix
com a objectiu principal de l’Àrea desplegar una acció de govern transformadora des
de la vessant ambiental, promovent una estratègia de mitigació i adaptació al canvi
climàtic i de promoció de l'energia sostenible.
En aquest sentit, l’impuls de les energies renovables és una de les principals
estratègies de la Diputació en l’actual mandat i s’articula a través del programa
“Renovables 2030”. L’objectiu és contribuir a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle
d’un 40 % els pròxims 10 anys, com marca el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima
i l’Energia, i aconseguir que les energies renovables representin el 100 % del consum
energètic el 2050, com proposa la Unió Europea.
En sintonia amb tot l’exposat, des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient es
planteja la necessitat de reorganitzar les estructures i els circuits de gestió de la Secció
Jurídico-Administrativa. L’objectiu es reforçar la capacitat de gestió administrativa dels
projectes que ha de dur a terme en matèria de trànsit cap a un model energètic
renovable i just, l’adaptació al canvi climàtic, la millora de la recollida de residus,
l’avaluació de la contaminació ambiental i l’apoderament de la ciutadania cap a una
nova cultura de la sostenibilitat, per la qual cosa es considera necessari dotar a la
Secció d’una nova unitat orgànica especialitzada en la gestió administrativa i de
personal, així com dotar-la també d’un àmbit de responsabilitat específic en matèria de
control de qualitat dels processos administratius i la gestió documental.
De manera que, per una banda, es proposa la creació d’una nova Unitat de Gestió
Administrativa i de Recursos Humans com a resposta al creixement d’aquestes línies
d’actuació, amb l’objectiu d’aglutinar i alinear les activitats vinculades a la gestió
administrativa derivada de l’assumpció de nous projectes i de la gestió de noves
subvencions europees, així com la gestió de l’equip de treball de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient.
Per altra banda, en el context d’impulsar les energies renovables als municipis de la
província i fer un seguiment i millora contínua de la gestió i distribució dels recursos, es
planteja la necessitat de reforçar a la mateixa Secció Jurídico-Administrativa una línia
de treball específica centrada en la gestió de la qualitat i la millora contínua, així com
també la millora dels sistemes d’informació i el control de fons documentals, mitjançant
el reconeixement formal d’una figura que esdevingui el referent de les actuacions
vinculades amb la gestió de la qualitat dels processos administratius dels projectes
impulsats des de la Gerència de Serveis a través del Catàleg de serveis i altres
instruments de cooperació, així com en la gestió documental, conservació i
transferència de documentació a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, per la
qual cosa es proposa la creació d’un lloc singular de responsable de control de qualitat
i gestió documental.
2.5 Així mateix, des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats es
planteja la necessitat de canviar la denominació de l’Oficina d’Activitats per tal de què
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es corresponguin amb l’evolució que han tingut les funcions que desenvolupa, atès
que en els darrers anys s’ha consolidat una nova línia de treball en l’àmbit dels
programes en protecció civil, a través de l’oferta de recursos del Catàleg de serveis
que la Diputació ofereix als municipis de la província.
En concret, s’apunta que les funcions de l’Oficina d’Activitats, la qual té com a objectiu
dirigir i coordinar els processos i accions de caràcter tècnic i jurídic vinculades a
l’assistència municipal en l’àmbit de la gestió i control d’activitats classificades i/o
innòcues, i instal·lacions públiques i privades, han evolucionat en el sentit d’ampliar
dins el seu marc competencial l’assistència i suport als municipis en l’àmbit de la
protecció civil per tal de protegir les persones, els béns i el medi ambient davant
situacions de greu risc col·lectiu, de calamitats públiques.
En aquest sentit, es desenvolupen tasques de redacció i implantació dels Plans
d’Autoprotecció i del Document únic de protecció civil municipal, finançament del
servei de protecció civil, així com de l’adquisició i inversió en equipaments de protecció
civil, programes d’ajuts per emergències municipals, digitalització de la protecció civil
municipal, s’ofereix formació als tècnics municipals i es manté una interlocució
constant amb altres administracions (Direcció General de Protecció civil del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, consells comarcals i
ajuntaments) per tal de gestionar diversos assumptes en l’àmbit de la protecció civil.
Per aquest motiu, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats proposa
que aquesta oficina passi a dir-se Oficina d’Activitats regulades i programes en
Protecció Civil, atenent al criteri de que es tracta de dos àmbits clarament diferenciats i
que es regulen per normativa específica.
2.6 Altrament, la Direcció dels Serveis de Recursos Humans va endegar al 2014 el
projecte Capacitats diverses amb l'objectiu de millorar la integració de les persones
que, des del torn d'accés restringit, s'incorporen a la Diputació de Barcelona, així com
de procurar una integració real i efectiva de les persones amb discapacitat.
El projecte respon al compromís de treballar per millorar les oportunitats i condicions
d'accés al món laboral mitjançant la definició de llocs de treball específics i sistemes de
selecció i desenvolupament dissenyats a mida de les seves capacitats i disposa del
suport i recolzament corporatiu per a la seva realització. Efectivament, per Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7257/15 de data 13 de juliol de 2015,
es va reconèixer la possibilitat d'assignar els recursos tècnics, humans i materials per
impulsar, dirigir i gestionar el projecte Capacitats diverses i crear un equip de treball
interdisciplinari que seria format i sensibilitzat en aquesta matèria.
Fins a l’actualitat, el projecte ha avançat especialment en les vessants de planificació,
organització i desenvolupament de recursos humans, havent fet el disseny d’una sèrie
de llocs de treball en clau de discapacitat, realitzant diferents accions de sensibilització
i formació i avançant en la revisió dels instruments de recursos humans propis
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d’aquests àmbits de treball, de tal manera que es troba en disposició d’iniciar els
treballs vinculats a l’accés i selecció de recursos humans.
En aquests moments, s’està treballant en la creació, adaptació i integració de
processos selectius d’ocupació pública reservats a persones amb discapacitat, de tal
manera que es faciliti l’accés i la integració efectiva d’aquest col·lectiu com a
treballadors de la corporació, millorant i adequant les eines, metodologies i
procediments en l’àmbit de l’accés i la selecció de recursos humans, en el marc del
projecte Capacitats diverses.
És per aquest motiu que la Direcció dels Serveis de Recursos Humans considera
necessari suprimir el lloc de treball de director/a de programa Projecte Capacitats
Diverses – Àmbit d’organització, per haver exhaurit i finalitzat els treballs tècnics que
s’havien assignat a aquesta figura i se sol·licita la creació d’un nou lloc de treball
específic que assumeixi el lideratge i coordinació del projecte en la vessant de
selecció, sota la denominació de director/a de programa Projecte Capacitats Diverses
– àmbit de selecció.
Per altra banda, la Direcció dels Serveis de Recursos Humans planteja la necessitat
de comptar amb un perfil professional que s’encarregui de les actuacions necessàries
per a desenvolupar i coordinar les diferents línies de treball per a la implantació del
teletreball a la Diputació de Barcelona vinculades a la vessant de la planificació i
organització dels recursos humans.
Des de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans s’han endegat diferents línies
d’actuació per a establir les bases del futur model de teletreball, tant a nivell de
regulació normativa interna, com de model organitzatiu del treball i de transformació
cultural, requerint la figura d’un lloc de treball que es responsabilitzi de la coordinació i
integració de tots aquests projectes, aportant una visió transversal i el necessari
component tècnic de la vessant de planificació i organització de recursos humans en el
teletreball, per la qual cosa es proposa la creació d’un lloc singular de responsable del
desenvolupament organitzatiu del teletreball.
2.7 Així mateix, la Subdirecció de Logística proposa la conversió del lloc de treball de
responsable de subministraments continus en la Unitat de Gestió i Comptabilitat
Energètica, atesa l’evolució en les funcions que desenvolupa, i que es distingeix
clarament un àmbit de responsabilitat específic de major nivell de complexitat tècnica,
que s’encarrega de dirigir i supervisar el desenvolupament de les actuacions derivades
de la gestió ordinària del subministrament d’energia dels diferents edificis de la
Diputació de Barcelona, així com de la gestió administrativa derivada de la generació
d’energia solar fotovoltaica de les set instal·lacions de les quals és titular la corporació,
la qual cosa comporta que sigui organitzativament coherent incloure’l en l'estructura
orgànica de la Subdirecció de Logística.
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En aquest sentit, el procés de modernització iniciat al 2018 ha suposat un increment
del grau de tecnificació de la línia de negoci de subministraments continus que ha
requerit del coneixement del mercat energètic i la introducció de noves tecnologies, fet
que ha suposat l’ampliació de la línia de negoci, així com un increment de
l’assessorament i demanda d’informació i anàlisi de dades energètiques, esdevenint
un increment de la complexitat i l’exigència tècnica per al desenvolupament de la
missió encomanada al lloc de treball.
Així doncs, es tracta d’una unitat orgànica que, de facto, ja està actuant com a tal, amb
personal col·laborador de manera fixa i amb unes funcions estables i continuades en el
temps i que, per tant, obliguen al replantejament organitzatiu d’un àmbit de treball que
ja no encaixa amb la figura d’un lloc singular de responsable.
2.8 D’altra banda, des de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
s’assenyala la necessitat d’homogeneïtzar les polítiques de gestió de recursos humans
de les entitats integrades en el sector públic de la Diputació de Barcelona, mitjançant
la formalització d’una nova figura que s’encarregui d’assumir un rol de suport i
acompanyament tècnic especialitzat en aquesta matèria.
Així mateix, també es planteja configurar un nou àmbit de responsabilitat que doni
suport a la gestió dels diversos projectes i actuacions liderades des de la Direcció dels
Serveis de Recursos Humans que, pel seu contingut, tenen caràcter transversal i
afecten altres àrees de la corporació, com ara, el Pla d’Igualtat o el desenvolupament
dels instruments que, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2020, de 30 de desembre,
d’igualtat de tracte i no-discriminació, s’hagin de portar a terme per prevenir qualsevol
tipus de discriminació.
Quant a la necessitat d’homogeneitzar les polítiques de recursos humans de les
entitats integrades en el sector públic de la Diputació de Barcelona, i per tal de
contextualitzar la proposta, assenyalar que el Sector Públic de la Diputació de
Barcelona el composen un heterogeni conglomerat d’organitzacions format actualment
per un total de 19 ens.
Cadascun dels ens opera en un àmbit específic d’actuació i compta amb un número
molt dispar d’efectius que pot anar des dels 784 que té l’Organisme de Gestió
Tributària, fins als 3 que trobem en el CEMICAL. En total, conformen una plantilla
agregada de mes de 1500 efectius formada per un conglomerat professional molt
heterogeni que inclou des de personal tècnic d’alta qualificació fins a personal de
suport operatiu bàsic.
Els ens integrats en el Sector Públic de la Diba, malgrat gaudir d’un nivell d’autonomia
de gestió remarcable, sovint requereixen del suport de la corporació per a la gestió
dels seus recursos humans, en tant que els serveis corporatius disposen del
coneixement expert i experiència necessaris per garantir una gestió alineada amb els
requeriments legals, procedimentals i d’organització dels recursos humans corporatius.
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No obstant això, atesa la disparitat d’organitzacions que s’integren en aquest Sector
Públic, la seva dispersió en el territori i la inexistència -en molts casos- d’estructures
especialitzades en la gestió dels recursos humans, és inevitable que determinats
processos es gestionin amb dificultat, obtenint uns resultats poc homogenis; i encara
més en aquests moments de lluita contra la pandèmia de la Covid19.
Aquesta problemàtica, vinculada amb la necessitat de garantir la màxima coherència i
alineació de les polítiques de gestió dels recursos humans del Sector Públic amb els
criteris corporatius, han fet que des de l’Àrea es plantegi l’oportunitat de comptar amb
un referent de suport que s’encarregui de donar assistència tècnica especialitzada als
ens del Sector Públic en matèria de gestió de les polítiques de recursos humans.
Es tractaria d’una figura que acompanyés i assistís als ens del Sector Públic en la
fonamentació i correcció de la gestió dels seus recursos humans, mantenint una visió
de conjunt integrada i alineada amb els criteris de gestió dels recursos humans de la
Diputació de Barcelona. En aquest sentit, es concep com un agent proactiu que aporta
visió experta sobre la naturalesa dels processos de gestió i dona suport als ens en el
desenvolupament de les diferents funcions que integren la gestió dels recursos
humans en les organitzacions amb participació de la Diputació de Barcelona.
De la mateixa manera, aquest lloc de treball també s’encarregaria de donar suport a
les diferents àrees de la corporació en el desenvolupament dels projectes que tenen
un caràcter transversal, esdevenint un referent corporatiu que des de l’Àrea es
responsabilitzi de mantenir l’homogeneïtat i assistència en la seva implementació.
La complexitat de gestió del lloc de treball proposat exigeix una capacitació i
experiència que ultrapassa clarament la responsabilitat i complexitat tècnica atribuïdes
a un lloc de treball base, amb una visió tècnica d’assessorament i suport tècnic
especialitzat destacables, amb capacitat per emetre recomanacions que aporten valor i
legitimen les actuacions. Per aquest motiu es considera raonable la creació del nou
lloc singular de tècnic/a assessor/a d’acompanyament a la gestió dels recursos
humans del Sector Públic -Diba i altres projectes transversals corporatius.
2.9 Finalment, des del Servei de Planificació i Avaluació adscrit a la Coordinació
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local es planteja la necessitat d’enfortir la línia
de treball d’enquestes i anàlisi de dades mitjançant el reconeixement formal d’una
figura que s’encarregui de liderar la coordinació i millora d’aquest camp de treball, amb
l’objectiu de detectar les expectatives i necessitats dels governs locals de la província
de Barcelona, amb l’objectiu d’avançar cap a una governança intel·ligent del territori
aprofitant les oportunitats de les dades obertes.
L’activitat principal del Servei de Planificació i Avaluació se centra en donar suport
general i polivalent a l’estratègia corporativa del govern, i en particular, de la
Presidència de la Diputació. De la mateixa manera, la legislació relacionada amb la
transparència i el bon govern ha contribuït també a donar impuls a les línies de treball
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nuclears que configuren l’acció del Servei: planificació, avaluació, enquestes, anàlisi
de dades i gestió de la qualitat.
En aquest sentit, cal tenir en compte que la legislació ha accentuat la necessitat de
publicar els resultats de les enquestes d’avaluació dels serveis públics al Portal de la
Transparència de cada Administració, fet que ha provocat que les enquestes
d’avaluació i anàlisi de dades s’hagin consolidat com una de les línies nuclears de
treball del Servei de Planificació i Avaluació.
En conseqüència, des del Servei es proposa la creació d’un nou lloc de treball singular
que s’encarregui de planificar, coordinar i supervisar les actuacions en matèria
d’enquestes i anàlisi de dades, en el marc del desenvolupament de nous projectes
transversals orientats a reforçar els instruments que han de permetre la millora de la
cooperació local de la Diputació de Barcelona, amb la denominació de responsable
d’enquestes i anàlisi de dades.
Les justificacions de les modificacions proposades i especificades en els paràgrafs
anteriors, per un import total de 193.934,7 euros en termes d’anualitat completa, es
detallen als respectius Informes que acompanyen al Dictamen, i es corresponen amb
els apartats primer a quart dels acords que s´hi proposen. Tenint en compte la previsió
que aquestes modificacions es facin efectives a partir del mes de maig de 2021,
suposen un impacte en el pressupost de l’actual exercici de 129.289,8 euros.
2.10 A l’annex I al Dictamen es relacionen les modificacions de la Relació de Llocs de
Treball, com a resultat de mesures d’adequació de dotacions, dependència i
característiques horàries de llocs ja existents a la corporació, deixant inalterada la
resta de la relació de llocs de treball aprovada en sessió plenària de 26 de novembre
de 2020, i modificada per acord del Ple núm.16, de 25 de febrer de 2021, que es
corresponen amb l’apartat cinquè dels acords que s’hi proposen, i que tenen un
impacte econòmic en termes anuals de -41.630,15 euros. Tenint en compte la previsió
que aquestes modificacions es facin efectives a partir del mes de maig de 2021,
suposen un impacte en el pressupost de l’actual exercici de -27.753,43 euros.
2.11 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.
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2.12. A l’annex II s’integren les modificacions proposades en els punts anteriors en la
Relació de Llocs de Treball, i que es correspon amb l’apartat sisè dels acords que s´hi
proposen.
2.13. A l’annex III es relacionen les places que són objecte de modificació, amb un
total de 36 baixes i 36 altes, aprovació inicial de la modificació de la plantilla i
submissió al tràmit d’informació pública pel període de 15 dies que es corresponen
amb els apartats setè i vuitè dels acords que s´hi proposen.
2.14. 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, sense perjudici de les oportunes modificacions de crèdit que sigui
necessari dur a terme per adequar la distribució d’aquesta despesa entre les diferents
bosses de vinculació.
3. TRAMITACIÓ I FONAMENTS DE DRET
Les modificacions que es proposen mitjançant els presents acords han estat
informades a la Junta de Personal en data 9 de març de 2021 i, en data 11 de març de
2021, es preveu que ho seran als representants sindicals.
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació.
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
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
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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 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:


Responsable d’enquestes i anàlisi de dades

Orgànic

Descripció

Lloc de treball

130010000

Ser. Planificació
i Avaluació

Responsable



Descripció

Àrea de Rec.
200000000 Hum., Hisenda i
Serveis Int

A

AP C.E. 22

A501

1

Lloc de treball
Tècnic/a
assessor/a

Codi
Jor. Hor.
funcional
S108A261

A

T

F.P.

Ll.D.*

CD C.Esp.

26

TA01

Descripció

Secció de
201031000 Planificació i
Provisió

Lloc de treball

Responsable

Codi
Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot
funcional
S502A231

A

AP C.E. 23

A401

1

Director/a de programa Projecte Capacitats diverses – àmbit de selecció

Orgànic

Descripció

Of. Accés i
201040000 Gestió de la
Contractació

Lloc de treball
Director/a de
programa

Codi
Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot
funcional
S207A211

A

AP C.E. 21

DP01

Dot

1

Responsable del desenvolupament organitzatiu del teletreball

Orgànic



S578A221

Tècnic/a assessor/a d’acompanyament a la gestió dels recursos humans del
Sector Públic - Diba i altres projectes transversals corporatius

Orgànic



Codi
Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot
funcional

1
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Segon. SUPRIMIR el lloc de treball singular que s’indica tot seguit:


Director/a de programa Projecte Capacitats diverses – àmbit d’organització de la
Subsecció d'Anàlisi Organitzativa, adscrita al Servei de Planificació de Recursos
Humans de la Direcció de Serveis de Recursos Humans

Tercer. ADEQUAR la denominació de l’Oficina d’Activitats adscrita a la Gerència de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, la qual passa a anomenar-se Oficina
d’Activitats regulades i programes en Protecció Civil (orgànic 503030000),
adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada
per aquesta modificació:
Lloc de treball

Codi
Jor Hor. F.P. CD C.Esp.
funcional

Orgànic

Descripció

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

Cap d'Oficina

A201A261

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

Auxiliar
administratiu/iva

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

Secretari/ària
directiu/iva

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

T.S. dret esp.
CJ04A201
dret urb. i medi

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

Dot

E/T

LL.D
26
.*

A203

1

BD01D121 G

GM

C.M. 12

AG01

1

BD05H151 A

AP

LL.D
15
.

AS02

1

A

AP

C.M. 20

TG02

1

Eng. industrial

CN03A201 A

AP

C.M. 20

TG02

2

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

Eng. industrial

CN03A201 G

GM

C.M. 20

TG02

1

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

Tècnic/a
assessor/a

S196A241

AP

C.E. 24

TA02

1

A

A
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Orgànic

Descripció

Lloc de treball

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

Director/a
programa

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

503030000

Of. Activitats
Regulades i
Programes en
Protecció Civil

de

Codi
Jor Hor. F.P. CD C.Esp.
funcional

Dot

S291A211

A

AP

C.E. 21

DP01

1

Responsable

S529A221

A

AP

C.E. 22

A501

1

Responsable

S534A221

A

AP

C.E. 22

A501

1

Quart. APROVAR 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:
a) Modificació orgànica de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades
Temporals i Respir
Estructures orgàniques que se suprimeixen:


Unitat de Bugaderia

Llocs singulars que se suprimeixen:


Supervisor/a d’Infermeria

Estructures orgàniques de nova creació:


Unitat de Rehabilitació i Supervisió

Llocs de treball de comandament que es reclassifiquen:




El lloc de treball de cap de la Unitat d’Infermeria passa a estar identificat amb
un nivell 22 de complement de destinació.
El lloc de treball de cap de la Unitat d’Estades Temporals i Residencials de
Gent Gran (12 llocs) passa a estar identificat amb un nivell 22 de complement
de destinació.
El lloc de treball de cap de la Unitat d’Estades Temporals i Residencials per a
Persones amb Discapacitat passa a estar identificat amb un nivell 22 de
complement de destinació.
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El lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió de Recursos Humans passa a
estar identificat amb un nivell 22 de complement de destinació.
El lloc de treball de la cap de la Unitat de Restauració passa a estar identificat
amb un nivell 20 de complement de destinació.
El lloc de treball de cap de la Unitat de Suport Residencial passa a estar
identificat amb un nivell 18 de complement de destinació.

Llocs de treball de comandament que es reclassifiquen i estructures que canvien de
denominació.


El lloc de treball de cap de la Subsecció d’Assistència Sanitària passa a estar
identificat amb un nivell 24 de complement de destinació, i en conseqüència
l’estructura passa a denominar-se Secció d’Assistència Sanitària.



El lloc de treball de cap del Departament de Logística i Subministraments passa
a estar identificat amb un nivell 23 de complement de destinació, i en
conseqüència l’estructura passa a denominar-se Subsecció de Logística i
Subministraments.

Estructures orgàniques que canvien de denominació:


L’Oficina de Suport Tècnic i Logístic passa a denominar-se Oficina de Suport a
la Gestió de Recursos i Subministraments.



La Unitat de Suport passa a denominar-se Unitat de Suport Logístic



La Unitat de Rehabilitació, Estimulació i Dinamització passa a denominar-se
Unitat de Dinamització Residencial.

Orgànic

Descripció

Lloc de treball

Codi
funcional

Cap
de
Secció

A306A241

A

Metge/ssamedicina
general

CC01A201

Farmacèutic/a
Tèc.Aux.
Farmàcia

Jor. Hor.

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

T

C.E.

24

A302

1

G

GE

C.M.

20

TG02

6

CD00A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

HD01C141

G

GT

C.M.

14

ES02

1

(./..)
Secció
602011000 d'Assistència
Sanitària
Secció
602011000 d'Assistència
Sanitària
Secció
602011000 d'Assistència
Sanitària
Secció
602011000 d'Assistència
Sanitària

la

de
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Orgànic

Descripció

Secció
602011000 d'Assistència
Sanitària
Unitat
602011010
d'Infermeria
Unitat
602011010
d'Infermeria
Unitat
602011010
d'Infermeria
Unitat
602011010
d'Infermeria
Unitat
602011010
d'Infermeria
Unitat
602011010
d'Infermeria
Unitat
de
602011020 Rehabilitació
i
Supervisió
Unitat
de
602011020 Rehabilitació
i
Supervisió
(./..)
U.Estades Temp.i
602010210 Residencials
Gent Gran
U.Estades Temp.
602010210 i
Residencials
Gent Gran
U.Estades Temp.i
602010210 Residencials
Gent Gran
Subsec.
Serv.
602010300 Sup. Resp. Pers.
Discapac.
Unitat
d'Est.
602010310 Temp.
Resid.
Pers. Discapa
(./..)
Subsecció Suport
602010400
a l'Activitat Assist.
Unitat d'Atenció
602010410
Psico-social
Unitat d'Atenció
602010410
Psico-social
Unitat d'Atenció
602010410
Psico-social

Lloc de treball

Codi
funcional

Tèc.Aux.
Farmàcia

HD01C141

G

Cap de la Unitat

A524B221

Infermer/a

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

GM

C.M.

14

ES02

3

A

AE

C.E.

22

A501

1

DC01B171

R

FT

C.M.

17

TG01

2

Infermer/a

DC01B171

R

FM

C.M.

17

TG01

3

Infermer/a

DC01B171

G

TN

C.M.

17

TG01

4

Infermer/a

DC01B171

G

TM

C.M.

17

TG01

13

Infermer/a

DC01B171

G

TT

C.M.

17

TG01

10

Cap de la Unitat

A524B221

A

AE

C.E.

22

A501

1

Fisioterapeuta

DC03B171

A

AE

C.M.

17

TG01

5

Cap de la Unitat A501G221

A

T2

C.E.

22

A501

2

Cap de la Unitat A501G221

A

AE

C.E.

22

A501

8

Cap de la Unitat A501G221

A

T3

C.E.

22

A501

2

Cap
de
Subsecció

A401F231

A

T

C.E.

23

A401

1

Cap de la Unitat A501G221

A

AE

C.E.

22

A501

1

Cap
de
Subsecció

A401F231

A

AP

C.E.

23

A401

1

A501F221

A

AP

C.E.

22

A501

1

CF01A201

G

GM

C.M.

20

TG02

2

DM00B171

A

AP

C.M.

17

TG01

5

de

la

la

Cap de la Unitat
Psicòleg/òloga
clínic/a
Treballador/a
social

Jor. Hor.
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Orgànic

Descripció

Unitat
de
602010420 Dinamització
Residencial
Unitat
de
602010420 Dinamització
Residencial
Unitat
de
602010420 Dinamització
Residencial
Unitat
de
602010420 Dinamització
Residencial
Unitat
de
602010420 Dinamització
Residencial
Of. Suport a la
Gestió
de
602020000
Recursos
i
Subministraments
Of. Suport a la
Gestió
de
602020000
Recursos
i
Subministraments
Unitat de Gestió
602020010 de
Recursos
Humans
(./..)
Unitat de Suport
602020020
Administratiu
Unitat de Suport
602020020
Administratiu
Unitat de Suport
602020020
Administratiu
Subsecció
de
602020100 Logística
i
Subministraments
Subsecció
de
602020100 Logística
i
Subministraments
Subsecció
de
602020100 Logística
i
Subministraments
Subsecció
de
602020100 Logística
i
Subministraments

Lloc de treball

Codi
funcional

Cap de la Unitat

A501B201

A

Terapeuta
ocupacional

DH01B171

Educador/a

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

AE

C.E.

20

A503

1

A

AE

C.M.

17

TG01

1

DP01B171

A

AE

C.M.

17

TG01

1

Tèc.
aux.
atenció a la EV01C141
dependència

A

AE

C.M.

14

ES02

3

Responsable

S502C181

A

AE

C.E.

18

A504

1

Cap d'Oficina

A201A261

A

E/
T

LL.D.* 26

A203

1

Secretari/ària
directiu/iva

BD05H151

G

GM

LL.D.

15

AS02

1

Cap de la Unitat A501G221

A

AP

C.E.

22

A501

1

Cap de la Unitat A501G201

A

AP

C.E.

20

A503

1

G

GM

C.M.

12

AG01

1

A

AP

C.M.

12

AG01

2

A401F231

A

L

C.E.

23

A401

1

T.M. dietista

DG22B171

G

GM

C.M.

17

TG01

1

Tècnic/a
mitjà/ana gestió

DS01B171

G

GM

C.M.

17

TG01

2

Responsable

S502I151

A

T

C.E.

15

A525

1

Auxiliar
BD01D121
administratiu/iva
Auxiliar
BD01D121
administratiu/iva
Cap
de
Subsecció

la

Jor. Hor.

Àrea de Presidència
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Descripció

602020110

Unitat
Restauració

de

602020110

Unitat
Restauració

de

602020110

Unitat
Restauració

de

602020110
602020110
602020110
602020110
602020110
602020110
602020110
602020110
602020120
602020120

602020120

602020120
602020120
602020120
602020120
602020120
602020130

Lloc de treball

Codi
funcional

Cap de la Unitat A501C201
Oficial/a
especial
cuiner/a
Oficial/a
especial
cuiner/a
Auxiliar
de
cuina
Auxiliar
de
cuina
Auxiliar
de
cuina
Operari/ària de
serveis-cuina
Operari/ària de
serveis-cuina
Operari/ària de
serveis-cuina
Operari/ària de
serveis-cuina

Unitat
de
Restauració
Unitat
de
Restauració
Unitat
de
Restauració
Unitat
de
Restauració
Unitat
de
Restauració
Unitat
de
Restauració
Unitat
de
Restauració
Unitat
de
Responsable
Restauració
Unitat de Suport
Cap de la Unitat
Logístic
Oficial/a
Unitat de Suport
conductor/a
Logístic
serveis logístics
Oficial/a
Unitat de Suport
conductor/a
Logístic
serveis logístics
Oficial/a
Unitat de Suport
conductor/a
Logístic
serveis logístics
Unitat de Suport Oficial/a
de
Logístic
magatzem
Unitat de Suport Operari/ària de
Logístic
serveis logístics
Unitat de Suport Operari/ària de
Logístic
serveis logístics
Unitat de Suport Operari/ària de
Logístic
serveis logístics
Unitat de Suport
Cap de la Unitat
Residencial

Jor. Hor.

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

A

T

C.E.

20

A503

1

LH01C141

G

TT

C.M.

14

PO08

4

LH01C141

G

TM

C.M.

14

PO08

5

MHA1D121

G

TT

C.M.

12

PO04

2

MHA1D121

G

TM

C.M.

12

PO04

4

MHA1D121

G

GM

C.M.

12

PO04

6

G

GM

C.M.

8

PO01

2

G

TM

C.M.

8

PO01

4

G

TT

C.M.

8

PO01

4

(3)

G

GT

C.M.

8

PO01

1

S543C151

A

T

C.E.

15

A525

1

A501H181

A

T

C.E.

18

A524

1

MC02D121

G

TM

C.M.

12

PO14

2

MC02D121

G

TT

C.M.

12

PO14

2

MC02D121

G

GM

C.M.

12

PO14

1

MM01D121

G

GM

C.M.

12

PO04

1

PA10E081

G

TT

C.M.

8

PO01

2

PA10E081

G

TM

C.M.

8

PO01

4

PA10E081

G

GM

C.M.

8

PO01

1

A501H181

A

T

C.E.

18

A524

1

PA04E081
(3)

PA04E081
(3)

PA04E081
(3)

PA04E081
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Orgànic

Descripció

602020130
602020130
602020130
602020130
602020130
602020130
602020130

Unitat de Suport
Residencial
Unitat de Suport
Residencial
Unitat de Suport
Residencial
Unitat de Suport
Residencial
Unitat de Suport
Residencial
Unitat de Suport
Residencial
Unitat de Suport
Residencial

602020130

Unitat de Suport
Residencial

602020130

Unitat de Suport
Residencial

Codi
Jor.
funcional
Operari/ària de PA01E081
G
(3)
serveis-neteja
Operari/ària de PA01E081
G
(3)
serveis-neteja
Operari/ària de PA01E081
G
(3)
serveis-neteja
Operari/ària de PA01E081
R
(3)
serveis-neteja
Operari/ària de PA01E081
R
(3)
serveis-neteja
Operari/ària de PA01E081
G
(3)
serveis-neteja
Operari/ària de PA01E081
G
(3)
serveis-neteja
Operari/ària de
PA03E081
serveisG
(3)
cosidor/a
Operari/ària de PA09E081
G
(3)
serveis-rober
Lloc de treball

Hor.

F.P.

CD

C.Esp.

Dot

TT

C.M.

8

PO01

31

TM

C.M.

8

PO01

45

GM

C.M.

8

PO01

2

FT

C.M.

8

PO01

4

FM

C.M.

8

PO01

3

TN

C.M.

8

PO01

2

GT

C.M.

8

PO01

1

GM

C.M.

8

PO01

2

GM

C.M.

8

PO01

9

(./..)

b) Modificació orgànica de la Intervenció General
Llocs singulars que se suprimeixen:


Tècnic/a assessor/a de control intern

Estructures orgàniques de nova creació:


Secció de Control Financer – Diba

Llocs de treball de comandament que es reclassifiquen:


El lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió de les Despeses passa a estar
classificat amb un nivell 22 de complement de destinació

Estructures orgàniques que canvien de denominació:


La Secció de Control Financer passa a denominar-se Secció de Control
Financer – Sector Públic.

Estructures orgàniques que canvien d’adscripció:


La Secció de Suport a la Millora de l’Eficiència s’adscriu al Servei Comptable.
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Descripció

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

Cap del Servei

A203A282

A

E / T LL.D.* 28

A202

1

Secretari/ària
directiu/iva

BD05H151 A

AP

LL.D.

15

AS02

1

A303A251

A

T

C.E.

25

A301

1

CI00A201

G

GM

C.M.

20

TG02

2

T.S. dret esp.
CJ01A201
dret local

A

AP

C.M.

20

TG02

2

T.M.
empresarials

DI00B171

G

GM

C.M.

17

TG01

1

Responsable

S513A221

A

AP

C.E.

22

A501

1

A301A251

A

T

C.E.

25

A301

1

S188A241

A

AP

C.E.

24

TA02

1

T.S. dret esp.
CJ01A201
dret local

A

T

C.M.

20

TG02

1

Economista

G

GM

C.M.

20

TG02

3

Tècnic/a
DS01B171 G
mitjà/ana gestió

GM

C.M.

17

TG01

1

CD

C.Esp.

Dot

(./..)
2B0010000
2B0010000

2B0011000

2B0011000

2B0011000

2B0011000

2B0011000

2B0012000

2B0012000

2B0012000

2B0012000

2B0012000

Ser. Control
Financer
Ser. Control
Financer
Secció
de
Control
Financer
Sector Públic
Secció
de
Control
Financer
Sector Públic
Secció
de
Control
Financer
Sector Públic
Secció
de
Control
Financer
Sector Públic
Secció
de
Control
Financer
Sector Públic
Secció
de
Control
Financer
Diba
Secció
de
Control
Financer
Diba
Secció
de
Control
Financer
Diba
Secció
de
Control
Financer
Diba
Secció
de
Control
Financer
Diba

Cap
de
Secció

la

Economista

Cap
de
Secció

Tècnic/a
assessor/a

la

CI00A201
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2B0020000
2B0020000
2B0020000
2B0020000

2B0020010

2B0020010

2B0020010

2B0021000

2B0021000

2B0021000

2B0021010

2B0021010

2B0021010

2B0021020

2B0021020

2B0021020

Descripció
Ser.
Comptable
Ser.
Comptable
Ser.
Comptable
Ser.
Comptable
Unitat
Registre
de
Factures
i
Documents
Unitat
Registre
de
Factures
i
Documents
Unitat
Registre
de
Factures
i
Documents
Secció
de
Gestió
Comptable
Secció
de
Gestió
Comptable
Secció
de
Gestió
Comptable
Unitat
de
Gestió de les
Despeses
Unitat
de
Gestió de les
Despeses
Unitat
de
Gestió de les
Despeses
Unitat
de
Gestió
dels
Ingressos
Unitat
de
Gestió
dels
Ingressos
Unitat
de
Gestió
dels
Ingressos

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

Cap del Servei

A203A282

A

E / T LL.D.* 28

A202

1

Secretari/ària
directiu/iva

BD05H151 A

AP

LL.D.

15

AS02

1

Economista

CI00A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

Tècnic/a
assessor/a

S169F241

A

T

C.E.

24

TA02

1

A501G211 A

AP

C.E.

21

A502

1

Administratiu/
iva

BC02C141 G

GM

C.M.

14

AT01

1

Auxiliar
administratiu/
iva

BD01D121 G

GM

C.M.

12

AG01

2

A301A251

T

C.E.

25

A301

1

Cap
de
Unitat

Cap
de
Secció

la

la

A

CD

C.Esp.

Dot

T.G.
contractació
N.2

CG29A201 A

AP

C.M.

20

TG02

1

Responsable

S527A221

A

T

C.E.

22

A501

1

A501F221

A

AP

C.E.

22

A501

1

T.G. polítiques
CG25A201 A
públiques-N.2

AP

C.M.

20

TG02

1

T.M.
empresarials

G

GM

C.M.

17

TG01

1

A501G211 A

AP

C.E.

21

A502

1

Administratiu/iv
a

BC02C141 G

GM

C.M.

14

AT01

2

Auxiliar
administratiu/
iva

BD01D121 G

GM

C.M.

12

AG01

1

Cap
de
Unitat

Cap
de
Unitat

la

DI00B171
la
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2B0022000

2B0022000

2B0022000

2B0022000

2B0022010

2B0022010

2B0022010

2B0022010
2B0022020
2B0023000

2B0023010

2B0023010

2B0023010

Descripció
Secció
Control
i
Coord.Compt
ab. i Proce.
Secció
Control
i
Coord.Compt
ab. i Proce.
Secció
Control
i
Coord.Compt
ab. i Proce.
Secció
Control
i
Coord.Compt
ab. i Proce.
Unitat
Sup.
Informàtic de
la Intervenció
Unitat
Sup.
Informàtic de
la Intervenció
Unitat
Sup.
Informàtic de
la Intervenció
Unitat
Sup.
Informàtic de
la Intervenció
Unitat
de
Suport
Sec. Suport a
la Millora de
l'Eficiència
Unitat
d'Anàlisi
de
Resultats
i
Costos
Unitat
d'Anàlisi
de
Resultats
i
Costos
Unitat
d'Anàlisi
de
Resultats
i
Costos

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

CD

C.Esp.

Cap
de
Secció

A303A251

A

T

C.E.

25

A301

1

la

Dot

Auxiliar
administratiu/
iva

BD01D121 G

GM

C.M.

12

AG01

1

Economista

CI00A201

G

GM

C.M.

20

TG02

1

Responsable

S539A221

A

T

C.E.

22

A501

1

A501G221 A

T

C.E.

22

A501

1

T.G. polítiques
DG26B171 G
públiques-N.1

GM

C.M.

17

TG01

1

T.M.
informàtica

DL00B171 A

T

C.M.

17

TG01

1

Auxiliar
informàtica

EN01C151 A

AP

C.M.

15

AT02

1

A503A211

G

GM

C.E.

21

A502

1

A303A241

A

T

C.E.

24

A302

1

A503A211

A

AP

C.E.

21

A502

1

Economista

CI00A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

T.M.
empresarials

DI00B171

G

GM

C.M.

17

TG01

1

Cap
de
Unitat

la

Cap
de
Unitat

la

Cap
de
Secció

la

Cap
de
Unitat

la
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2B0030000

2B0030000

2B0030000

2B0030000

2B0031000

2B0031010

2B0031010

2B0031010

2B0032000

2B0032000

2B0032010

2B0032010

2B0032010

Descripció
Ser.
Assistència
EconòmicoFinancera
Ser.
Assistència
EconòmicoFinancera
Ser.
Assistència
EconòmicoFinancera
Ser.
Assistència
EconòmicoFinancera
Secció
de
Suport
Municipal
Unitat
d'Assessoram
ent Municipal
Unitat
d'Assessoram
ent Municipal
Unitat
d'Assessoram
ent Municipal
Secció Suport
Sistemes
Info.
Eco.
Mpal.
Secció Suport
Sistemes
Info.
Eco.
Mpal.
Unitat
de
Suport
Comptable
Unitat
de
Suport
Comptable
Unitat
de
Suport
Comptable

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

Cap del Servei

A203A282

A

E / T LL.D.* 28

A202

1

Auxiliar
administratiu/
iva

BD01D121 G

GM

C.M.

12

AG01

1

Secretari/ària
directiu/iva

BD05H151 A

AP

LL.D.

15

AS02

1

CD

C.Esp.

Dot

T.S. dret esp.
CJ01A201
dret local

A

AP

C.M.

20

TG02

1

Cap
de
Secció

la

A303A251

A

T

C.E.

25

A301

1

Cap
de
Unitat

la

A503A221

A

AP

C.E.

22

A501

1

T.G.
contractació
N.2

CG29A201 A

AP

C.M.

20

TG02

1

Economista

CI00A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

A303A241

A

T

C.E.

24

A302

1

CI00A201

A

AP

C.M.

20

TG02

2

A503F221

A

AP

C.E.

22

A501

1

T.G. polítiques
DG26B171 G
públiques-N.1

GM

C.M.

17

TG01

1

T.M.
empresarials

GM

C.M.

17

TG01

2

Cap
de
Secció

la

Economista

Cap
de
Unitat

la

DI00B171

G
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Orgànic
2B0032010

2B0032020

2B0032020

2B0032020

Descripció
Unitat
de
Suport
Comptable
Unitat Form. i
Sup. Mòduls
Gest. Act-Pas
Unitat Form. i
Sup. Mòduls
Gest. Act-Pas
Unitat Form. i
Sup. Mòduls
Gest. Act-Pas

Lloc de treball

Codi
funcional

Hor. F.P.

CD

C.Esp.

Tècnic/a
DS01B171 G
mitjà/ana gestió

GM

C.M.

17

TG01

1

Cap
de
Unitat

la

Jor.

Dot

A501F221

A

T

C.E.

22

A501

1

CI00A201

A

AP

C.M.

20

TG02

3

T.S. dret esp.
CJ01A201
dret local

A

AP

C.M.

20

TG02

1

Economista

(./..)

c) Modificació orgànica de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
Estructura orgànica de nova creació:
 Secció de polítiques de diversitat cultural i generacional
Estructures orgàniques que canvien de denominació:




El Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana passa a
denominar-se Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida.
La Secció de Convivència, Diversitat i Drets Civils passa a denominar-se
Secció de Convivència.
L’Oficina de les Dones i LGTBI passa a denominar-se Oficina de Polítiques
d’Igualtat.

Lloc de treball singular de nova creació:


Responsable de millora organitzativa i processos interns

Lloc de treball singular que se suprimeix:


Tècnic/a assessor/a de polítiques d’igualtat i ciutadania

Orgànic

Descripció

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

A201F261

A

E / T LL.D.* 26

CD

C.Esp.

Dot

(./..)
Of.
de
603010000 Polítiques
Cap d'Oficina
d'Igualtat

A203

1

Àrea de Presidència
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Orgànic

Descripció

Of.
de
603010000 Polítiques
d'Igualtat
Of.
de
603010000 Polítiques
d'Igualtat
(./..)
Ser.
Convivència,
603030000
Divers. i Cicle
de Vida
Ser.
Convivència,
603030000
Divers. i Cicle
de Vida
Ser.
Convivència,
603030000
Divers. i Cicle
de Vida
Ser.
Convivència,
603030000
Divers. i Cicle
de Vida
Secció
de
603031000
Convivència
Secció
de
603031000
Convivència
603031000

Secció
de
Convivència

Secció
de
Convivència
Secció
de
603031000
Convivència
603031000

603031000

Secció
de
Convivència

Lloc de treball

Codi
funcional

Secretari/ària
directiu/iva

Hor. F.P.

CD

C.Esp.

BD05H151 A

AP

LL.D.

15

AS02

1

T.G. polítiques
CG25A201 G
públiques-N.2

GM

C.M.

20

TG02

1

Cap del Servei

A201A281

E / T LL.D.* 28

A202

1

Secretari/ària
directiu/iva

BD05H151 A

AP

LL.D.

15

AS02

1

Tècnic/a
DS01B171 G
mitjà/ana gestió

GM

C.M.

17

TG01

1

Responsable
Cap
de
la
Secció
T.G. polítiques
socials-N.2
T.G.
participació
ciutadana
nivell 2
T.S. dret esp.
dret local
T.G. polítiques
socials-N.1
T.G.
publicacions nivell 1

Secció
de
Polítiques de
Cap
de
603032000 Diversitat
Secció
Cultural
i
Generacional

la

Jor.

A

Dot

S578A221

A

AP

C.E.

22

A501

1

A301A241

A

T

C.E.

24

A302

1

CG08A201 G

GM

C.M.

20

TG02

3

CG32A201 G

GM

C.M.

20

TG02

1

CJ01A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

DG11B171 G

GM

C.M.

17

TG01

1

DG30B171 A

AP

C.M.

17

TG01

1

A301A241

AP

C.E.

24

A302

1

A
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Orgànic

Descripció

Secció
de
Polítiques de
603032000 Diversitat
Cultural
i
Generacional
Secció
de
Polítiques de
603032000 Diversitat
Cultural
i
Generacional
Secció
de
Polítiques de
603032000 Diversitat
Cultural
i
Generacional
(./..)

Lloc de treball

Codi
funcional

Hor. F.P.

CD

C.Esp.

T.G. polítiques
CG08A201 G
socials-N.2

GM

C.M.

20

TG02

4

T.G. polítiques
CG08A201 A
socials-N.2

AP

C.M.

20

TG02

2

T.G.
participació
ciutadana
nivell 2

GM

C.M.

20

TG02

1

-

Jor.

CG32A201 G

Dot

d) Modificació orgànica de la Gerència de Serveis de Medi Ambient
Estructura orgànica de nova creació:


Unitat de Gestió Administrativa i de Recursos Humans

Lloc de treball singular de nova creació:


Responsable de control de qualitat i gestió documental

Orgànic

Descripció

Lloc
treball

de Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

CD

C.Esp.

Dot

A

T

C.E. 24

A302

1

AP

C.M. 20

TG02

1

A

AP

C.M. 20

TG02

1

Responsable

S516C201 G

GM

C.E. 20

A503

1

Cap de
Unitat

A501G211 A

AP

C.E. 21

A502

1

(./..)
Secció
901001000 JurídicoAdministrativa
Secció
901001000 JurídicoAdministrativa
Secció
901001000 JurídicoAdministrativa
Secció
901001000 JurídicoAdministrativa
Unitat
Gestió
901001010 EconòmicoPressupostària

Cap de
Secció

la

T.G.
contractació
N.2

A302A241

CG29A201 A

T.S. dret esp.
CJ01A201
dret local

la

Àrea de Presidència
Secretaria General

Orgànic
901001010

901001010

901001020

901001020

901001020

Lloc
de
treball
Unitat
Gestió Auxiliar
Econòmicoadministratiu/
Pressupostària iva
Unitat
Gestió Tècnic/a
Econòmicomitjà/ana
Pressupostària gestió
Unitat
de
Gestió Admtva. Cap de la
i de Recursos Unitat
Humans
Unitat
de
Tècnic/a
Gestió Admtva.
mitjà/ana
i de Recursos
gestió
Humans
Unitat
de
Auxiliar
Gestió Admtva.
administratiu/
i de Recursos
iva
Humans
Descripció

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

CD

C.Esp.

Dot

BD01D121 G

GM

C.M. 12

AG01

2

DS01B171 A

AP

C.M. 17

TG01

1

A501G211 A

AP

C.E. 21

A502

1

DS01B171 G

GM

C.M. 17

TG01

1

BD01D121 G

GM

C.M. 12

AG01

3

(./..)

e) Modificació orgànica de la Subdirecció de Logística
Lloc de treball singular que se suprimeix:


Responsable de subministraments continus

Estructura orgànica de nova creació:


Unitat de Gestió i Comptabilitat Energètica

Orgànic

Descripció

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P.

Subdirector/a

A109A301

A

E

LL.D.* 30

A104

1

A501B211

A

T

C.E.

21

A502

1

GM

C.M.

12

AG01

1

CD

C.Esp

Dot

(./..)
Subdir.
Logística
Unitat
de
Gestió
i
203100010
Comptabilitat
Energètica
Unitat
de
Gestió
i
203100010
Comptabilitat
Energètica
203100000

Cap
de
Unitat
Auxiliar
administratiu/
iva

la

BD01D121 G
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Orgànic

Descripció

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Unitat
de
Gestió
i Operari/ària de
203100010
PA10E081 G
Comptabilitat serveis logístics
Energètica
(./..)

Hor. F.P.

CD

C.Esp

Dot

GM

8

PO01

1

C.M.

Cinquè. APROVAR les modificacions de la Relació de Llocs de Treball que tenen
lloc fins a la data d’efectes del present acord, recollides en l’annex I del present
Dictamen, com a resultat de mesures d’adequació de dotacions, dependència i
característiques horàries de llocs ja existents a la corporació, deixant inalterada la
resta de la relació de llocs de treball aprovada en sessió plenària de 26 de novembre
de 2020, i modificada per acord del Ple núm.16, de 25 de febrer de 2021.
Sisè. INTEGRAR les modificacions aprovades en els punts anteriors a aquest acord
en la Relació de Llocs de Treball, d’acord amb l’annex II del present Dictamen.
Setè. APROVAR INICIALMENT la modificació de la Plantilla de la Diputació de
Barcelona, reflectida en l'annex III que forma part del present acord.
Vuitè. SOTMETRE L’EXPEDIENT relatiu a l’acord d’aprovació de la Plantilla al
TRÀMIT D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per un termini de 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo
i presentar reclamacions davant el Ple. La plantilla es considerarà definitivament
aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Novè. Els acords precedents produiran els seus efectes una vegada hagi estat
aprovada definitivament la modificació de la Plantilla de la Diputació de Barcelona.”
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S’aprova, també, el contingut de les addendes següents, que corregeixen errors
materials detectats en el Dictamen i en el seu annex amb posterioritat a la seva
signatura.
“ADDENDA
AL DICTAMEN QUE APROVA LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL I LA MODIFICACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA AMB EFECTE DEL 16 D’ABRIL DE 2021, I SOTMETRE
L’EXPEDIENT RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA AL TRÀMIT
D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC (NÚM. EXPEDIENT 2021/0004591)
S’ha advertit un error aritmètic al paràgraf 2.10 de la part expositiva d’aquest
Dictamen, com a conseqüència de l’error material i aritmètic esdevingut a l’annex I del
mateix, reflectit a l’Addenda a l’Annex I al Dictamen que aprova la modificació de la
Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de
Barcelona amb efecte del 16 d’abril de 2021, i sotmetre l’expedient relatiu a la
modificació de la Plantilla al tràmit d’exposició al públic (núm. expedient
2021/0004591); concretament a la pàgina 13,
ON DIU:
“2.10 A l’annex I al Dictamen es relacionen les modificacions de la Relació de Llocs de
Treball, com a resultat de mesures d’adequació de dotacions, dependència i
característiques horàries de llocs ja existents a la corporació, deixant inalterada la
resta de la relació de llocs de treball aprovada en sessió plenària de 26 de novembre
de 2020, i modificada per acord del Ple núm.16, de 25 de febrer de 2021, que es
corresponen amb l’apartat cinquè dels acords que s’hi proposen, i que tenen un
impacte econòmic en termes anuals de -41.630,15 euros. Tenint en compte la previsió
que aquestes modificacions es facin efectives a partir del mes de maig de 2021,
suposen un impacte en el pressupost de l’actual exercici de -27.753,43 euros.”
HA DE DIR:
“2.10 A l’annex I al Dictamen es relacionen les modificacions de la Relació de Llocs de
Treball, com a resultat de mesures d’adequació de dotacions, dependència i
característiques horàries de llocs ja existents a la corporació, deixant inalterada la
resta de la relació de llocs de treball aprovada en sessió plenària de 26 de novembre
de 2020, i modificada per acord del Ple núm.16, de 25 de febrer de 2021, que es
corresponen amb l’apartat cinquè dels acords que s’hi proposen, i que tenen un
impacte econòmic en termes anuals de -43.583,83 euros. Tenint en compte la previsió
que aquestes modificacions es facin efectives a partir del mes de maig de 2021,
suposen un impacte en el pressupost de l’actual exercici de -29.055,89 euros.”
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Com a conseqüència de la correcció de l’error material i aritmètic esdevingut a l’Annex
I del present Dictamen, la xifra que recull l’impacte efectiu resultant de les
modificacions de la Relació de Llocs de Treball és de -43.583,83 € en termes anuals,
enlloc de -41.630,15 € que estaven consignats amb anterioritat. Per aquest motiu, és
necessari corregir correlativament la xifra recollida a l’apartat 2.10 de la part expositiva
del Dictamen, així com el càlcul de l’impacte, a partir del mes de maig, en el
pressupost de l’actual exercici, que ha de ser de -29.055,89 €, enlloc de -27.753,43 €.
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.
Als efectes de la rectificació de l’error material comès s’incorpora la present Addenda
al Dictamen de referència.
“ADDENDA
A L’ANNEX I AL DICTAMEN QUE APROVA LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL I LA MODIFICACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB EFECTE DEL 16 D’ABRIL DE 2021, I
SOTMETRE L’EXPEDIENT RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA AL
TRÀMIT D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC (NÚM. EXPEDIENT 2021/0004591)
Mesures d’adequació de dotacions, denominació i característiques horàries i de
dependència orgànica dels llocs de treball ja existents a la corporació
a) S’ha advertit un error material i aritmètic en aquest annex I; concretament a la
pàgina 3,
ON DIU:
Posició:10218 Impacte econòmic: 1.953,68
Característi- Descripció Codi lloc Denominació
ques
orgànic
de treball
lloc de treball
anteriors:
Codi
orgànic
1A2020000
Ser.
S604A211
Tècnic/a
Assistència
assessor/a
Jurídica
Local

SB

CD

C.Esp.

Horari

Ded.

A

21

TA03

AP

37,5
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Noves
característiques:
Codi
orgànic
1A2020000

Descripció
orgànic

Codi lloc
de treball

Denominació
lloc de treball

SB

CD

C.Esp.

Horari

Ded.

Ser.
Assistència
Jurídica
Local

S604A211

Tècnic/a
assessor/a

A

20

TG02

T

37,5

SB

CD

C.Esp.

Horari

Ded.

A

21

TA03

AP

37,5

HA DE DIR:
Posició:10218 Impacte econòmic: 6.675,28
CaracterísDescripció Codi lloc Denominació
tiques
orgànic
de treball
lloc de treball
anteriors:
Codi
orgànic
1A2020000
Ser.
S604A211
Tècnic/a
Assistència
assessor/a
Jurídica
Local
Noves
característiques:
Codi
orgànic
1A2020000

Descripció
orgànic

Codi lloc
de treball

Denominació
lloc de treball

SB

CD

C.Esp.

Horari

Ded.

Ser.
Assistència
Jurídica
Local

S604A211

Tècnic/a
assessor/a

A

21

TA03

T

37,5

Que es tracta d’un error material i aritmètic queda evidenciat, en el mateix annex I, pel
fet que a la denominació Tècnic/a assessor/a li correspon el lloc de treball d’A 21 TA03
(no l’A 20 TG02), malgrat el qual, el programa de càlcul mitjançant Excel ha tingut en
compte aquest darrer codi, resultant un impacte econòmic erroni de 1953,68 eur
(acord Cinquè dels proposats al Dictamen).
Així mateix, a l’Annex II, que recull la integració en la Relació de Llocs de Treball
resultant de les modificacions introduïdes (acord Sisè dels proposats al Dictamen),
s’identifica correctament el lloc de treball (pàg. 4 línia 13):
1A2020000

Ser.
Assistència
Jurídica Local

Tècnic/a
assessor/a

S604A211

A

T

C.E
.

21

TA03

1

b) L’error exposat al punt anterior ha tingut conseqüència en la totalització que
apareix a la darrera pàgina de l’Annex I, causant un error aritmètic,
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ON DIU
“Els imports estan consignats en termes estructurals i de retribució anual bruta,
incloent els costos de cotitzacions a la Seguretat Social. El conjunt dels canvis
relacionats suposa un impacte econòmic total de + 145.008,49 € en termes anuals.
Tenint en compte que d’aquest import, +179.133,62 € corresponen a consolidacions
d’horaris temporals que ja estan pressupostats, l’impacte efectiu resultant és de
-41.630,15 € en termes anuals.”
HA DE DIR:
“Els imports estan consignats en termes estructurals i de retribució anual bruta,
incloent els costos de cotitzacions a la Seguretat Social. El conjunt dels canvis
relacionats suposa un impacte econòmic total de + 142.225,07 € en termes anuals.
Tenint en compte que d’aquest import, +185.808,90 € corresponen a consolidacions
d’horaris temporals que ja estan pressupostats, l’impacte efectiu resultant és de
-43.583,83 € en termes anuals.”
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.
Als efectes de la rectificació de l’error material comès s’incorpora la present Addenda a
l’Annex I de referència.”
Documents vinculats
Llistat(493c7e77b24bfba6c440)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)

Data signatura
10/03/2021, 12:36

Llistat(0686bc83420e17c79967)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)

Data signatura
10/03/2021, 12:36

Llistat(379295d62cef7f097625)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)

Data signatura
10/03/2021, 12:37

Signatari
Jose Luis Martinez-Alonso Camps
(TCAT)
Petra Mahillo Garcia (SIG)

Data signatura
09/03/2021, 20:45

Informe(b300968f256bedc7e949)
Perfil
Secretaria Delegada
Secretària General

10/03/2021, 09:02

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 (15), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
Servei de Programació
1.3.- Dictamen de data 16 de març de 2021, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 5/2021 i la modificació de les bases d'execució del
Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2021 (Exp. núm.
2021/0004909).
“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, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
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.
Quant a les Bases d'execució del pressupost de 2021 aprovades en el Ple de 26 de
novembre de 2020, es presenta una modificació de la Base 31, referent als “ajuts
econòmics en forma de beques a empleats públics dels governs locals de la
demarcació de Barcelona per al finançament d’estudis de segon cicle universitari
relacionats amb la seva tasca professional” i de la base 43, referent a la “Gestió de la
nòmina”.
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,
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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.
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 bases 16a de les d’execució del pressupost estableixen 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 de 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 Servei 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 5/2021 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, per un import de sis milions set-cents
seixanta-dos mil nou-cents tretze euros amb tres cèntims (6.762.913,03 €), que es
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tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest
acord a tots els efectes.
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. APROVAR la modificació de les bases 31 i 43 de les Bases d'execució del
pressupost per a l'exercici 2021, d'acord amb el text proposat:
Base 31.- Ajuts econòmics en forma de beques a empleats públics dels
governs locals de la demarcació de Barcelona per al finançament d’estudis
de segon cicle universitari relacionats amb la seva tasca professional.
1. A tots els efectes, tindran la consideració de subvenció dinerària les
dotacions econòmiques que la Diputació de Barcelona faci efectives en
concepte d’ajuts econòmics en forma de beques a empleats de la corporació
i dels ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al Pla agrupat de la
Diputació de Barcelona, per al finançament d’estudis de segon cicle
universitari relacionats amb la seva tasca professional.
2. Aquests ajuts seran gestionats per la Direcció de Serveis de Formació (DSF)
i consignats en el seu pressupost. Anualment, la DSF, en col·laboració amb
els Àmbits Promotors de Formació de la corporació, revisa l’oferta formativa
de segon cicle universitari i analitza el seu possible encaix amb els perfils
professionals del món local. En funció de variables com la consignació
pressupostària disponible, la potencial demanda de places i la càrrega de
treball de gestió associada, es planifica l’oferta anual de beques de segon
cicle universitari.
3. El procediment d’oferta i atorgament de les beques es publica en els portals
web i en les xarxes socials corporatives i es comunica formalment a tots els
ens locals de adherits al Pla agrupat.
4. L’ajut econòmic per a cada beca no superarà en cap cas el 50 % del preu
d’inscripció de l’estudi de segon cicle universitari, amb un màxim de 1.500 €
per destinatari becat.
Base 43.- Gestió de la nòmina
1. Les despeses derivades de les retribucions del personal funcionari, laboral,
eventual o directiu es tramitaran mensualment mitjançant una relació de
documents comptables ADOP, que s’obtindran del programa informàtic de
gestió de la nòmina, a proposta de la D.S. RR.HH. i un cop fiscalitzades per
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la Intervenció, d’acord amb el que preveuen les Instruccions de Control Intern
de la Diputació de Barcelona.
Quart. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Cinquè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries 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
Pressupost(91acf7b048bd034ceca5)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier
Martínez de Morentin López
Pla(01e17f60fb8004027f92)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier
Martínez de Morentin López

Data signatura
12/03/2021, 10:09

Data signatura
12/03/2021, 10:09

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 (15), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
1.4.- Dictamen de data 4 de març de 2021, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 2/2021, la modificació de les Bases d'execució del
pressupost i aprovació del Text refós de les Bases d'execució del pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària per a l'exercici 2021(Exp. núm. 2021/0004303).
“Fets
Per acord de la Junta de Govern de l'Organisme de Gestió Tributària, de data
23/02/2021, s’ha informat d’una modificació del pressupost de l’exercici 2021 per
import d’1.303.985,00 euros corresponent a un crèdit extraordinari per import de
150.000,00 euros i a suplements de crèdit per import d’1.153.985,00 euros, així com la
modificació de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2021 i l'aprovació
del Text refós de les Bases d'execució del pressupost de l'ORGT per a l'exercici 2021,
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'Organisme de Gestió Tributària, 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 compliment i de caràcter excepcional i inajornable, es proposa la
modificació del vigent pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, que serà finançada amb càrrec al romanent líquid
de tresoreria de l’Organisme.
La modificació de pressupost 2/2021 de l'Organisme de Gestió Tributària 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,
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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, vigents a 31 de desembre de
2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021.
Així mateix, per decret núm. 14613 del president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, de 17 de desembre de 2019, es va aprovar
l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert
amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, relatiu
al Servei de vigilància de la salut i de diferents prestacions vinculades amb la salut
dels empleats públics adscrits a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió
Tributària. L'adjudicació es va fer a càrrec de l'aplicació pressupostària 16204 Acció
social. Aquesta aplicació no es pot incrementar, d'acord amb la Llei de pressupostos
de l'Estat. Per aquest motiu, s'ha tramitat una modificació de la partida d'aplicació. La
nova partida serà la 16209 Altres despeses socials. Atès que al Pressupost de 2021
no existeix aquesta partida, s'ha de dotar amb un crèdit extraordinari, per un import de
150.000 euros.
Quant al capítol 2 de despeses del vigent pressupost de l'Organisme de Gestió
Tributària resulta insuficient per poder autoritzar la contractació del servei de notificació
administrativa, que ha d'entrar en vigor a partir del 2 d'octubre de 2021 amb una
durada d'un any prorrogable a un altre. L'estimació de la despesa a aplicar en l'exercici
2021 ascendeix a 3.516.817,53 euros. Per poder autoritzar la contractació es
necessita un suplement de crèdit de 300.000 euros.
Respecte al capítol 6, un dels projectes actuals és el subministrament i instal·lació de
càmeres de seguretat IP als accessos de planta, juntament amb diversos dispositius
auxiliars i equips de gravació centralitzada necessaris per a la implantació del sistema
de videovigilància a les oficines de l’ORGT.
La Unitat de Seguretat del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de
Barcelona, ha presentat un informe dels costos previstos, per a la instal·lació en 72
oficines. Ascendeixen a 215.186,40 euros.
També s'ha previst la instal·lació d'intèrfons a les oficines per augmentar la seguretat.
El cost aproximat serà de 2.500 euros per oficina. Per tant, es necessita un altre
suplement per 250.000 euros.
L’esmentada modificació pressupostària núm. 02/2021 que s’eleva al Ple, per un
import d’1.303.985,00 euros, es finançarà totalment amb la incorporació de romanent
líquid de tresoreria que ascendeix a 34.433.617,95 euros, després de la modificació de
crèdit 1/2021, per incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2020.
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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.
Igualment s'ha detectat que a les Bases d'execució del pressupost no figura cap
referència als pagaments per domiciliació. Aquests tipus de pagaments no es poden
gestionar tal com estableix la normativa de despeses de les Administracions
Públiques, ja que el pagament és anterior a l'aprovació de la despesa. Per aquest
motiu, es proposa la tramitació mitjançant el sistema de caixa fixa, regulat a les Bases
d'execució amb el número 63. S'ha de modificar aquesta base per preveure aquest
tipus de pagament amb els límits d'import total per cada pagament i de saldo al
compte habilitat. No es podran fer pagaments per import superior a 3.000 euros i el
saldo no podrà superar els 10.000 euros.
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
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 de Gestió Tributària.
Consta a l’expedient l’informe de la Intervenció delegada de l’Organisme Autònom.
Les bases 16a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan competent per
aprovar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 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 Servei Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa
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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’Organisme de Gestió Tributària corresponent a l’exercici 2021, per un import d’un
milió tres-cents tres mil nou-cents vuitanta-cinc euros (1.303.985,00 euros), que es
tramita mitjançant suplements de crèdit i un crèdit extraordinari, finançats amb
romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent:
Crèdits extraordinaris
Econòmic Descripció
16209
Altres despeses socials
TOTAL modificació per crèdits extraordinaris

Import
150.000 €
150.000,00€

Suplements de crèdit
Econòmic Descripció
12000
Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous
Retribucions bàsiques del personal funcionari.
12006
Triennis
Retribucions complementàries del personal funcionari.
12100
C. Destinació
Retribucions complementàries del personal funcionari.
12101
C. Específic
12103
Altres retribucions complementaries personal
funcionari
13000
Retribucions bàsiques personal laboral
13002
Altres remuneracions personal laboral
13006
Altres remuneracions del personal laboral. Antiguitat
14300
Remuneracions altre personal
16000
Seguretat Social
16104
Indemnitzacions per jubilacions anticipades
total capítol 1
22201
Comunicacions postals
total capítol 2
62500
Mobiliari
total capítol 6

Import
78.840,00 €
12.600,00€
40.500,00€
114.300,00€
29.115,00€
2.340,00€
5.940,00€
900,00 €
5400€
90.000,00 €
4.050€
383.985,00€
300.000,00 €
300.000,00 €
470.000,00 €
470.000,00 €
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Econòmic Descripció
TOTAL modificació suplement de crèdit

Import
1.153.985,00€

Segon. APROVAR la modificació de la base 63 de les Bases d'execució del
pressupost per a l'exercici 2021, d'acord amb el text proposat:
Base 63.- Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.
Les aplicacions pressupostàries sobre les quals es podran atendre despeses utilitzant
aquest procediment queden restringides a conceptes del capítol 2, despeses de béns
corrents i serveis, i concretament:
21200
22000
22201
22502
22601
22602
22614
22615
23120
22101

Reparacions i manteniment d'edificis
Material d'oficina no inventariable
Comunicacions. Postals
Tributs de les entitats locals
Protocol i representacions
Publicitat i propaganda
Registradors de la propietat
Altres despeses diverses
Locomoció
Subministraments. Aigua

1. Bestretes de caixa fixa
a) L'Organisme disposarà d’una habilitació de pagaments en els Serveis Centrals per
satisfer les dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable,
tramitació telemàtica de taxes de pagament immediat, recollida de documentació
notarial i similars, amb càrrec a les bestretes de caixa fixa.
b) Els justificants de les despeses han de complir amb els requisits del RD 1619/2012,
de 30 de novembre, que regula les obligacions de facturació. Els justificants originals
s’han de trametre a la Tresoreria en un termini no superior als 60 dies.
c) Les compres que hagin de realitzar-se per internet a càrrec de la bestreta de caixa
fixa es justificaran amb la factura resultant de la compra. Només podran comprar-se
per internet aquells productes que no puguin adquirir-se en un comerç o botiga física.
d) Les despeses s’han de justificar amb factures simplificades o bé completes o
ordinàries, admetent-se només originals.
e) El nomenament de persones habilitades per efectuar pagaments serà competència
de la Gerència a proposta de la Tresoreria. L'import del saldo del compte habilitat serà
de 10.000 euros.
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f) Les despeses satisfetes per personal per compte de l'ORGT, es rescabalaran
mensualment, i seran aprovades per la Gerència, previ informe del cap d’Unitat o
Departament corresponent.
g) Al compte habilitat es podran domiciliar pagaments corresponents
subministrament d'aigua o tributs, per facilitar la gestió de pagament periòdic.

a

h) L’import màxim per tramitar despeses per bestreta de caixa fixa és de 3.000 euros.
2. Pagaments a justificar:
a) Les ordres de pagament que en el moment de la seva expedició no puguin
acompanyar-se dels documents justificatius als que fa referència l’article 189
TRLLRHL tindran la consideració de pagaments a justificar.
b) Tramitació:
Les ordres de pagament a justificar s’expediran en base a resolució de l’òrgan
competent per autoritzar i disposar la despesa a les que es refereixin i s’aplicaran a
les aplicacions pressupostàries que corresponguin a la seva naturalesa.
Totes les despeses s’hauran d’haver realitzat en el mateix exercici en què s’hagi
lliurat el pagament a justificar. Les justificacions es duran a terme pel perceptor dins
el termini màxim de tres mesos.
Tercer. APROVAR el text refós de les Bases d'execució del pressupost de
l'Organisme de Gestió Tributària per a l'exercici 2021, que s'adjunten a l'Annex
d'aquest dictamen.
Quart. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Cinquè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries 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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Setè. NOTIFICAR els acords anteriors a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
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La pàgina 2 no hi consta en tractar-se d’un full en blanc.
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 (15), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
En aquest moment s’incorpora a la sessió el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM).
Organisme de Gestió Tributària
1.5.- Dictamen de data 10 de març de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gurb, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions d'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 Gurb de 25 de gener de 2021 acordà la delegació a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions d'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
Gurb de 25 de gener de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - 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.

II - 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.

III - Taxa ús instal·lacions esportives i culturals







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 prestació servei escola bressol




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.

V - Taxa prestació servei inspecció i control sanitari







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 la recollida d'animals de companyia







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 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.

VIII - Preu públic per a 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.

IX - Preu públic del Casal d’estiu




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 - Preu Públic per activitats d’adults







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 - Preu Públic d’Anglès







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'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gurb de
25 de gener de 2021 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:
- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
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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.

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

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.

- 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.

- La prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses







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 - 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.
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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.

IX - 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.

- 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 quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació, el text
íntegre dels quals és el següent:
"QUART. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
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circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
CINQUÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de
Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en
l'apartat d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la
normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de
Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
SISÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de
la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
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prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de
la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques,
si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1.

L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.

2.

Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3.

L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.

4.

L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.

5.

Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
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L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme.
Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de
causes de força major.
Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
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arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció
dades personals.

consideració
que l'entitat
adoptarà les
de totes les

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà
la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària
i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix
l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades
personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que
proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per
delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els controls
sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic
pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la
protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per
als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27
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d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació
del servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.
2.
3.
4.

El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent."

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 51 diputats i diputades presents a la
sessió, 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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.6.- Dictamen de data 10 de març de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, 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 les Masies de Voltregà de 17 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.
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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 l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
les Masies de Voltregà 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:
- 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 les Masies de Voltregà de 17 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 recaptació dels ingressos de dret públic, en
el sentit que s'especifica a continuació:
- Contribucions especials
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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 les Masies de Voltregà de
17 de desembre de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la
Diputació de Barcelona de la Taxa per l’entrada vehicles, Taxa per ocupació del domini
públic a través de l’exercici d’una llicència d’autotaxi, Taxa per la utilització privativa del
dispensari municipal, Taxa per ocupació del domini públic a través de la Fira
Comercial/Industrial, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa i la Taxa pel servei d’escola de costura.
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 les Masies de Voltregà 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.
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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.
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 - 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 - 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.
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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.

- Ocupació de la via pública 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.

- El servei d’escola de dibuix i pintura i ceràmica







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.
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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 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.

- 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.

- El servei de casal d’estiu infantil i esportiu







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 serveis 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 retirada de vehicles de la via pública



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.

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 per la infracció de les Ordenances 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.

- Sancions per la infracció de l’ordenament urbanístic







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.
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- 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 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.

- 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, el text
íntegre dels quals és el següent:
"CINQUÈ.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
SISÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat quart
d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa
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que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
SETÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de
la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
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aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1.

L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.

2.

Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3.

L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.

4.

L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.

5.

Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
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Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme.
Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les
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mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les
dades personals.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà
la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària
i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix
l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades
personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que
proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per
delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els controls
sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic
pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la
protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per
als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l’Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per a

Àrea de Presidència
Secretaria General

concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació
del servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.
2.
3.
4.

El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent."

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 51 diputats i diputades presents a la
sessió, 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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.7.- Dictamen de data 10 de març de 2021, pel qual es proposa acceptar
l'ampliació, l'aclariment i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, 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'Olesa de Bonesvalls de 29 de desembre de 2020 acordà
l'ampliació, l'aclariment 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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'Olesa de Bonesvalls de 29 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:
-

Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per l'ús particular dels serveis de fotoimpressió i impressió municipals
Taxa per la prestació dels serveis de piscina municipal
Taxa per ús de material de propietat municipal
Taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal·lacions esportives
Taxa per la prestació de serveis de reforç escolar








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'Olesa de Bonesvalls de 29 de desembre
de 2020 d'aclariment de l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquest efectes, s'hauran d'entendre
modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
municipals en el sentit que s'especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la
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competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de
les funcions delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat
per l'òrgan municipal competent.
3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls de 29
de desembre, pel qual va aprovar revocar la delegació relativa a totes les funcions de
gestió i recaptació de les següents taxes:
-

Taxa per entrada de vehicles-guals
Taxa per reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena
Taxa per espectacles públics
Taxa per ensenyaments especials municipals

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 i cinquè dels acords de delegació
adoptats amb anterioritat pel Ple de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 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.
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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















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.

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 - Taxa per gestió de residus











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 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.

X - Taxa per llicències urbanístiques








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 - 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 d'activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques
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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 - Taxa per concessió de llicències de primera utilització o ocupació dels edificis i
instal·lacions en general








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 - 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.

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 - Taxes per:
-

Taxa escola bressol
Taxa per la utilització d'edificis i dependències municipals (abans denominada
Taxa utilització centre cívic i casal d'avis)
Taxa escola esportiva
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-

-

Taxa per la instal·lació de parades, barraques, llocs o casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic local i indústries del carrer i
comerç ambulant
Taxa per l'ocupació de l'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Taxa per l'ocupació de l'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Taxa per llicència autotaxi
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per l'ús particular dels serveis de fotoimpressió i impressió municipals
Taxa per la prestació dels serveis de piscina municipal
Taxa per ús de material de propietat municipal
Taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal·lacions esportives
Taxa per la prestació de serveis de reforç escolar








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 - Multes coercitives, conforme a la legislació urbanística i les sancions per infracció
urbanística







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







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 - L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, ja sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, en relació amb tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment.
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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, el text
íntegre dels quals és el següent:
"SISÈ.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
SETÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat d'aquest
acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que
sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
VUITÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que
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disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de
la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de
la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques,
si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
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tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de
causes de força major.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
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que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció
dades personals.

consideració
que l'entitat
adoptarà les
de totes les

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà
la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària
i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix
l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades
personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que
proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per
delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els controls
sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic
pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la
protecció de dades personals.
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Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per
als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació
del servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent."
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 51 diputats i diputades presents a la
sessió, 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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.8.- Dictamen de data 10 de març de 2021, pel qual es proposa acceptar
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet de 21 de desembre de 2020 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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 l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Pobla de Lillet 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 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.
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II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

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, el text
íntegre dels qual és el següent:
"SEGON. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de
Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en
l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord
amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació
de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
TERCER. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
QUART. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
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Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de
la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1.

L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
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2.

Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3.

L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.

4.

L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.

5.

Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme.
Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries
Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
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Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció
dades personals.

consideració
que l'entitat
adoptarà les
de totes les

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà
la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària
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i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix
l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades
personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que
proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per
delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els controls
sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic
pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la
protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per
als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació
del servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent."
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Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 51 diputats i diputades presents a la
sessió, 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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.9.- Dictamen de data 10 de març de 2021, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat, 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 del Prat de Llobregat de 3 de febrer de 2021 acordà 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.
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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. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat de
3 de febrer de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la
Diputació de Barcelona, respecte a la recaptació dels conceptes que tot seguit es
detallen:
-

Taxa parada de vehicles.
Taxa serveis cementiris municipals i serveis funeraris.
Preu públic prestació de serveis municipals: cultural, lloguer d'aules.

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 del Prat de Llobregat 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








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

II - Impost sobre activitats econòmiques








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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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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 de recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana







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 - 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 - Quotes urbanístiques







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 - Quotes de les Juntes de Compensació i de les Entitats de Conservació prèvia
provisió de constrenyiment dictada per 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.
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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 - Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de
companyia








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

X - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres








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

XI - Taxa per expedicions de documents







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 llicències o la comprovació d'actes comunicats 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.

XIII - Taxa per la retirada de vehicles







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 - Taxa per les ocupacions del subsol, el sòl, la volada i activitat a la via pública,
excloent el Mercat setmanal de Sant Cosme







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 - Taxa per la prestació dels serveis del mercat 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.

XVI - Taxa per la prestació dels serveis 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.

XVII - Taxa pels serveis d'instal·lacions esportives


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.

XVIII - Taxa per vigilància especial







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 - 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.

XX - Taxa per la prestació de serveis socials







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 - Multes i 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.
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XXII - Altres ingressos 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.

XXIII - Altres ingressos 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.

XXIV - Taxa per les ocupacions del subsol, el sòl, la volada i activitat a la via pública,
pel Mercat setmanal de Sant Cosme








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

XXV - Taxa per la recollida i gestió de residus comercials








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

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


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.

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, el text
íntegre dels quals és el següent:
"Tercer.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat segon
d'especificació d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord
amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació
de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
Quart.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
Cinquè. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites que en
aquest acord s'especifiquen es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus efectes
des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini de dos
anys a comptar des d’aquesta data.
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Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen
els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la
prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
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1.

2.

3.

4.

5.

L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.
L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva
la gestió de la recaptació executiva.
Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme.
Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de
causes de força major.
Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent
en cada moment.
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Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per
a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General
de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la
de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i
documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat delegant
aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades
personals.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà
la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant
per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
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general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el Registre
d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració
delegant serà responsable respecte el tractament de les dades personals a les que
pugui tenir accés com conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a
l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte,
les entitats signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les
dades tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar
les violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als
drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i
organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran
revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l'ajuntament i
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació del
servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.
2.
3.
4.

El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Sisè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a la seva acceptació i un cop acceptat publiqui aquest
acord, per a general coneixement, juntament amb l’acord d'acceptació, tant en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.”
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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 51 diputats i diputades presents a la
sessió, 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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.10.- Dictamen de data 10 de març 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 Quirze de Besora, 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 Quirze de Besora de 24 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 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.
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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. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Quirze de Besora de 24 de novembre de 2020 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
I - La Taxa 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 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 - La 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 la utilització privativa de conduccions soterrànies susceptibles de passarhi fibra òptica


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.

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.

V - 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 de Sant Quirze de Besora de 24 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 recaptació dels ingressos tributaris, en el
sentit que s'especifica a continuació:
- 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.
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 Quirze de Besora de
24 de novembre de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació a favor de la
Diputació de Barcelona dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s'especifiquen:
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-

Taxa per concessió de plaques, tauletes i patents (carros, bicicletes, gossos)
Taxa per motors i inspecció d'establiments
Taxa pel subministrament d’aigua
Preu Públic sobre canals, desaigües i altres
Preu Públic ocupació de terrenys d'ús públic
Preu Públic sobre rodatge i arrossegament de vehicles no gravats per l'impost de
circulació (bicicletes i carros)
Preu Públic instal·lació portades, aparadors i anuncis
Preu Públic lluita sanitària contra la ràbia (registre gossos)
Preu Públic servei guarderia rural
Preu Públic elements voladissos, tribunes, toldos i balcons
Preu Públic subministrament d’aigua
Preu Públic d’entrada de vehicles via pública i guals

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 Quirze de Besora 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, 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.
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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 - 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.

- La prestació del 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.

- 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
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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.

- Parades, barraques, casetes de venta, espectacles o atraccions situades 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 urbanístiques







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 subministrament d’aigua, gas i electricitat



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 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 utilització dependències 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.

-Llar d'infants-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.

- Llicència autotaxi i altres vehicles de lloguer







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 vehicles abandonats o estacionats defectuosament 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’ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material 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 privativa de conduccions soterrànies susceptibles de passar-hi fibra
òptica







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 - 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.

VIII - 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.
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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.

IX - 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.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de 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
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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.

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, el text
íntegre dels quals és el següent:
"CINQUÉ.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o
parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
SISÉ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat quart
d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa
que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
SETÉ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió
de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la
Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
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En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest
servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
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3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals que
disposi l’Organisme
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
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d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a
la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General
de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a
les especificacions contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat delegant
aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades personals.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades
per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta;
comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà
aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà
les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la
Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què
l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que
comportin el tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en
aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la consideració
d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant
per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el Registre
d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració
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delegant serà responsable respecte el tractament de les dades personals a les que
pugui tenir accés com conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a
l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte,
les entitats signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les
dades tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar les
violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als
drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i
organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals
i la lliure circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran revisades i
actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l’Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per a
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació del
servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. "
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 51 diputats i diputades presents a la
sessió, 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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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1.11.- Dictamen de data 10 de març de 2021, pel qual es proposa acceptar la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, 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 Tordera de 25 de febrer de 2021 acordà la modificació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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 Tordera de 25 de febrer de 2021
de modificació de l'abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat a aquesta
data, només pel que fa a la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus, i
exclusivament pel que fa als mercats, en el sentit que l'actual delegació d’aquest
concepte detallat abastarà únicament les competències de recaptació, en els termes
que a continuació s'especifiquen:
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus, exclusivament pel que fa els
mercats
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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.

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











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
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.
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Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

Prestació del servei de gestió de residus (excepte mercats)
Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, 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.







-

Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
Prestació de serveis en cementiris
Prestació del servei de gestió de residus, exclusivament pel que fa els mercats

Àrea de Presidència
Secretaria General








-

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.

-

Expedició de documents administratius
Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
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
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.

VIII - Preus públics per:
- Prestació del servei de prevenció dels 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.

- Prestació del servei d'atenció domiciliària


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

IX - Contribucions especials








Notificació de 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 - 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.

XI - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament







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

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

XIII - 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.

XIV - Sancions urbanístiques








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 - Multes coercitives








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

XVI - 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.

XVII - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar


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.

XVIII - Crèdits incobrables
Declaració de crèdits incobrables en relació amb els ingressos de dret públic
municipals respecte dels quals han estat delegades en la Diputació de Barcelona les
funcions de recaptació.
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, el text
íntegre dels quals és el següent:
"Tercer.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
Quart.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat segon
d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa
que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
Cinquè.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les regles detallades a continuació:
Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
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Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de
la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1.

L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
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2.

3.

4.

5.

Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.
L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de
causes de força major.)
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
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a.
b.
c.

d.
e.
f.

Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció
dades personals.

consideració
que l'entitat
adoptarà les
de totes les

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà
la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària
i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
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Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix
l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades
personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que
proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per
delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els controls
sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic
pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la
protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per
als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació
del servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent."
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 51 diputats i diputades presents a la
sessió, 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 (5), 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 Salut Pública i Consum
1.12.- Dictamen de data 26 de febrer de 2021, pel qual es proposa aprovar
l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la Red Española de Ciudades
Saludables, espai de col·laboració constituït en el si de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) (Exp. núm. 2021/3861).
“Fets
1. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per la
Junta de Govern en plena pandèmia el 30 de juliol de 2020, actualitza i renova el
compromís de la corporació amb l’enfortiment de l’autonomia local, i vol aconseguir
que la Diputació continuï sent un referent del municipalisme i les polítiques locals,
en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i de la Nova Agenda
Urbana. És en aquest alineament amb els ODS que l’objectiu estratègic 5 del pla
d’actuació mandat estableix: “Reforçar les estratègies locals de salut pública i,
especialment, aquelles que es dirigeixen als col·lectius més vulnerables, i promoure
el benestar en totes les edats”.
2. En el marc d’aquest compromís de la Diputació de Barcelona, el servei de Salut
Pública de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar té per objectiu donar
suport als municipis de la província per dissenyar i implementar polítiques locals
que millorin la salut de les persones. Per a aconseguir-ho duu a terme accions per
fomentar i protegir la salut de les persones; impulsar noves polítiques locals de salut
i millorar la capacitació dels responsables polítics i del personal tècnic dels
municipis. Així doncs, la Diputació de Barcelona:
 Presta suport tècnic i econòmic als municipis per realitzar programes i activitats
de foment d’estils de vida saludables; per garantir la salubritat dels equipaments i
espais públics; i el control d'aliments i begudes, entre d'altres.
 Promou estudis per detectar les necessitats i les desigualtats en salut per
aconseguir l'equitat territorial.
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 Obté i analitza informació sobre la salut i els seus determinants, per posar-la a
l’abast dels responsables tècnics i polítics dels municipis de Barcelona a fi
d'afavorir la presa de decisions en salut pública i l’elaboració de plans de salut.
 Treballa perquè es tingui en compte en l'àmbit municipal l'impacte de totes les
polítiques (urbanisme, educació, medi ambient...) en la salut de les persones,
promovent el treball intersectorial.
3. La Red Española de Ciudades Saludables, en endavant RECS es constitueix com
una secció de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) amb els
objectius següents:
 Dirigir la seva activitat a la promoció i la protecció de la salut i al benestar de la
ciutadania, en concordança amb els principis d’actuació del projecte “Healthy
Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut.
 Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció
i protecció de la salut, que permeti l’intercanvi d’experiències i el
desenvolupament de projectes entre ciutats, amb altres nivells de l’administració
i amb altres organitzacions per promoure l’acció comuna en la promoció i la
protecció de la salut.
 Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació
de les relacions intersectorials, necessàries en l’àmbit de la promoció i la
protecció de la salut.
 Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants en matèria
de promoció i protecció de la salut.
 Ajudar les ciutats participants a desenvolupar models operatius de promoció i
protecció de la salut en la comunitat, que puguin servir com a models de bona
praxi en la promoció i protecció de la salut en el context urbà, en concret: la
diagnosi i els plans de salut.
 Establir criteris d’avaluació i indicadors unificats que permetin avaluar les
actuacions de la promoció i protecció de la salut i l’acreditació de la qualitat de la
seva execució.
 Establir recomanacions orientades a la inclusió dels processos de qualitat en les
actuacions de promoció i protecció de la salut.
 Mantenir contactes amb altres projectes de ciutats saludables del país, en altres
països i amb xarxes nacionals, així com amb la Xarxa Europea.
 Difondre la informació rellevant sobre la Red Española de Ciudades Saludables,
les xarxes autonòmiques i la Xarxa Europea.
 Qualsevulla altra que s’estimi convenient, en el marc d’allò disposat per l’objecte
de la Secció.
4. L’article 8 del reglament de funcionament de la RECS, estableix que en són socis
titulars totes les entitats locals integrades a la FEMP, que manifestin mitjançant el
corresponent acord adoptat pel ple de la corporació, la voluntat expressa d’adherirse a la Red/Sección i de complir les seves finalitats estatutàries, així com el
compliment dels requisits següents:

Àrea de Presidència
Secretaria General

 Tenir elaborat, o el compromís d’elaborar, una anàlisi de situació i un pla de salut
per a la ciutat.
 Designar un representant polític i tècnic com a interlocutor davant la
Red/Sección. La representació de cada entitat l’ostentarà el seu president o el
membre de la corporació en qui delegui, sense perjudici d’allò que s’estableix en
l’article 28 dels mateixos estatuts. Aquesta delegació haurà de ser expressa i
referida per a cada acte concret.
5. La Diputació de Barcelona és membre de la Federación Española de Municipios y
Provincias i atesa la correspondència dels objectius de la Red Espanyola de
Ciudades Saludables amb els objectius estratègics continguts al Pla d’actuació de
mandat 2020-2023 és voluntat d’aquesta corporació adherir-se a l’espai de
col·laboració “Red Espanyola de Ciudades Saludables-Sección FEMP”.
6. Per tal d’adherir-se a la Red Espanyola de Ciudades Saludables, s’estableixen els
següents requisits:
 Presentar la sol·licitud d’adhesió a RECS aprovada pel ple corporatiu.
 Nomenar un/a representant polític/a de la Diputació de Barcelona davant la
RECS, així com un/a representant tècnic/a, per assistir a les reunions de la
RECS.
 Tenir elaborat, o el compromís d’elaborar, una anàlisi de situació i un pla de
salut.
 Acceptar les normes de funcionament i fer una aportació econòmica anual a la
RECS-Sección FEMP, d’acord amb les quotes establertes.
 L’article 13 de les normes de funcionament de la RECS especifica que l’alta i la
baixa dels socis titulars seran aprovades per la Junta de Govern de la FEMP
prèvia recepció de l’acord plenari de la corporació interessada; l’acord de la
Junta de Govern de la FEMP es farà constar en l’acta corresponent i en el llibre
de registre de la Secretaria General, i sortirà efecte des del mateix dia en que
sigui adoptat.
7. D’acord amb aquests antecedents, es proposa l’adhesió de la Diputació de
Barcelona a la Red Española de Ciudades Saludables- Sección FEMP, designant
alhora les pertinents representacions en el si de xarxa.
Fonaments de dret
Atès l’interès que té per a la Diputació de Barcelona l’adhesió a la Red Española de
Ciudades Saludables, 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
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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,
“LBRL”), 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.
I atès que la Red Española de Ciudades Saludables, l’adhesió a la qual es proposa, és
un espai de col·laboració regit per uns objectius i unes normes de funcionament que
coincideix 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
dels acords continguts en aquest dictamen pel Ple de la Diputació, 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
núm. 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 número 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 dels acords d’adhesió de referència.
En conseqüència, atesos els 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 la Red Española de
Ciudades Saludables, espai de col·laboració constituït en el si de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Segon. APROVAR l’assumpció de les obligacions i l’exercici dels drets que es deriven
de l’adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables, i acceptar les normes de
funcionament i organització de la Red Española de Ciudades Saludables.
Tercer. FACULTAR al Diputat delegat de Salut Pública i Consum, Sr. Enric Llorca
Ibáñez, per signar la documentació relativa als tràmits derivats dels acords
antecedents i DESIGNAR-LO per a representar a la Diputació de Barcelona en el si de
la Red Española de Ciudades Saludables.
Quart. DESIGNAR a la Gerent de Salut Pública i Consum, Sra. Guida Obrador Solé,
com a representant tècnica en el si de la Red Española de Ciudades Saludables.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a la Federación Española de Municipios y
Provincias – Red Española de Ciudades Saludables.
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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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.13.- Dictamen de data 11 de març de 2021, pel qual es proposa prendre en
consideració la renúncia al càrrec de diputat de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López i
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial a
favor de la senyora Abigail Garrido Tinta, primera suplent de la llista electoral
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, (Exp. núm.
2019/13332).
“Atès que, en data 9 de març de 2021, ha tingut entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona, sota el núm. 202110034455, un escrit signat electrònicament
del diputat Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López, del grup polític Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), en què manifesta la seva renúncia al
càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona per la Junta Electoral de Zona de
Vilanova i la Geltrú, com a conseqüència del seu nomenament com a diputat del
Parlament de Catalunya arran de les eleccions autonòmiques celebrades el 14 de
febrer de 2021.
Atès que la primera suplent de la candidatura de la coalició electoral Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) és la senyora Abigail
Garrido Tinta, segons el certificat emès per la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la
Geltrú de data 21 de juny de 2019.
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició
d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre
ells.
Vist que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la
mateixa Llei orgànica.
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Vist que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central va dictar la Instrucció 3/2003, de
10 de juliol i publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, sobre substitució dels
càrrecs representatius locals.
Atesos els acords de la Junta Electoral Central de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de
juliol de 1994, en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la
diputat/da electe/a té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer
Ple que se celebri.
Atès que la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú ha finalitzat el seu mandat
en aquest moment, ja que el mandat de les juntes electorals de zona conclou 100 dies
després de la celebració de les eleccions –d’acord amb l’article 15.2 i 3 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG)–, i les darreres
eleccions municipals van tenir lloc el 26 de maig de 2019.
Vist que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la
credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputat provincial de
la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López, de la candidatura de la
coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSCCP) de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, com a conseqüència del seu
nomenament com a diputat del Parlament de Catalunya arran de les eleccions
autonòmiques celebrades el 14 de febrer de 2021, tal i com manifesta en el seu escrit
presentat en el Registre General de la Diputació de Barcelona, en data 9 de març de
2021 i sota el núm. 202110034455.
Segon. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, com a òrgan competent, dicti
les instruccions necessàries per procedir al nomenament i a lliurar la credencial de la
primera suplent a diputada provincial de la Diputació de Barcelona corresponent a la
candidatura de la coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP) de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, senyora
Abigail Garrido Tinta.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT, que els efectes de la renúncia al càrrec de
diputat de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López es produeixen
des del dia 25 de març de 2021, data en què el Ple d’aquesta corporació local pren en
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consideració la seva renúncia, d’acord amb la Instrucció 3/2003 de la Junta Electoral
Central, de 10 de juliol, sobre substitució dels càrrecs representatius locals.
Quart. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als
efectes legals oportuns.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López i a la Sra. Abigail
Garrido Tinta; a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria General; a
la Intervenció General; a la presidenta del grup polític Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés; i als presidents i presidentes de la resta dels grups
polítics, als efectes del seu coneixement general.
I el Ple en resta assabentat.
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) dona la paraula al diputat senyor Ruiz, qui
s‘acomiada dels membres de la corporació.
La intervenció queda recollida a la gravació de la sessió disponible a
HASH del video:”DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021032501?ts=736

2.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.
(Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local).

2.1.- Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal i Junts per Catalunya, de suport a l’amnistia.
El Grup ECG va presentar esmenes a la moció. En no ser acceptades pels Grups
proposants no s’incorporen al text sotmès a debat i votació.
“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern
catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
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La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes
locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici
del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar
l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però
serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única
solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una
qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
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de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització,
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que
quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de
reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els Grups Polítics d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal i Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona proposen al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que,
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i
als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots
els responsables de la repressió de drets fonamentals.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics,
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar
a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de
Municipis per la Independència.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, senyora Moreno i la presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora
Munté, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa,
senyora Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu
adjunt del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, el portaveu del
Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la
gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021032501?ts=1113

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 majoria, amb els vots favorables dels diputats i les
diputades assistents dels Grups polítics següents: Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (16) i Junts per Catalunya (7), el vot en contra dels Grups polítics
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía (4) i Partit Popular (2) i l’abstenció dels Grups Polítics En Comú
Guanyem (5) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 23 vots a favor, 22 vots
en contra i 6 abstencions.
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per elaborar una Llei
de millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova Llei de barris).
“Els barris i viles on viuen el sectors populars del nostre país, són, en molts casos,
herència de processos d’urbanització expansius, uniformadors, d’alta densitat i baixa
qualitat de la construcció i es veuen inevitablement afectats –d’una part- pels impactes
de la crisi econòmica i social de la darrera dècada, amb greu incidència sobre l’atur, la
precarietat, les baixes pensions, els desnonaments, i –d’altra part- per l’emergència
climàtica, la crisi sanitària, la dificultat d’accés a subministraments bàsics com l’aigua i
l’energia elèctrica, el deteriorament dels espais públics i la insuficiència d’equipaments
públics i de serveis de promoció personal i econòmica.
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És indiscutible que la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial continua sent una referència normativa.
Aquesta llei tenia per objecte promoure la rehabilitació integral de barris i viles per
evitar-ne la degradació, millorar les condicions de les persones residents en aquestes
àrees, i afavorir la cohesió social. Per aconseguir-ho, la llei establia la creació d’un
fons econòmic a disposició dels ajuntaments que presentaven projectes d’intervenció
integral amb l’objectiu de la millora urbanística, social i econòmica dels barris. El pla de
barris va dur a terme 143 actuacions amb un pressupost de quasi 1.000 milions
d’euros, fins a la seva interrupció el 2010.
Quasi disset anys després de l’aprovació d’aquesta normativa innovadora, inclusiva i
sensible amb les classes populars dels nostres barris, es torna a imposar la necessitat
de rehabilitar i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
A la visió tradicional que els fenòmens d’exclusió citats estarien especialment vinculats
a barris i zones densament poblades de les ciutats grans i mitjanes, en entorns
econòmics industrials i de serveis, en els darrers anys s’hi ha vingut a afegir la
constatació que aquestes problemàtiques afecten també a les poblacions de la
Catalunya interior, ja sigui en entorns rurals, ja sigui en ciutats i viles d’antiga tradició
manufacturera –colònies industrials- d’agroindústria o de centre de serveis –capitals
comarcals o nuclis que articulaven i donaven serveis de tota mena a un conjunt de
pobles i viles del seu entorn, que en les darreres dècades han vist minvar o
simplement desaparèixer sectors productius, amb la conseqüència inevitable del
despoblament -emigració de població jove i en edat laboral- envelliment de la població,
degradació del parc d’habitatges tradicionals o de grups d’habitatges de mala qualitat,
deficiència dels serveis basics i infraestructures.
Es confirma que les desigualtats socials i la degradació urbanes i territorials van
íntimament associades i es retroalimenten, i que es donen tant en les zones
metropolitanes i en grans conurbacions o grans ciutats, com a les petites ciutats i viles
de les zones rurals i de muntanya.
La crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID 19 ha posat més en evidència
aquestes desigualtats, als barris vulnerables hi ha major densitat, més proximitat física,
els habitatges són més petits, tenen menys ventilació i no disposen d’espais públics de
qualitat. El mapa de la renda per càpita de moltes ciutats del nostre país és
pràcticament idèntic al mapa de la incidència del virus. Les zones més empobrides de
les ciutats, amb més densitat i amb més atur coincideixen gairebé exactament amb les
zones amb més afectació de la COVID-19.
Al mateix temps, la crisi climàtica ens ha demostrat, una vegada més, que els sectors
socials més vulnerables reben un impacte negatiu major i els seus efectes són més
grans. Els barris i viles amb edificacions i infraestructures de major antiguitat,
obsoletes, pateixen en major mesura totes les conseqüències de l’emergència
climàtica: les condicions d’habitabilitat i accessibilitat són manifestament
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insatisfactòries, fa més calor durant les onades de calor i requereix major esforç per
escalfar-les durant les onades de fred, estan més exposades a les conseqüències de
la pobresa energètica, els afecten més les pluges i l’efecte illa de calor, disposen de
menys espais verds per habitant i és el primer lloc on desapareix el comerç de
proximitat i les feines associades.
En aquesta conjuntura és urgent un canvi de paradigma que es fonamenti en
l’urbanisme ecològic, en la rehabilitació residencial i en la renovació urbana i rural. Els
barris i viles amb baix nivell de renda no poden quedar fora de la transició ecològica.
Aquest procés de transformació econòmica i ambiental ha de ser socialment just, amb
unes polítiques públiques perquè els barris i viles més empobrits participin de la gran
transformació que suposa el repte de la crisi climàtica.
La rehabilitació no ha de quedar en una simple recuperació arquitectònica, sinó que ha
d’ubicar-se en l'ordre físic, amb la recuperació arquitectònica exterior i interior dels
edificis i amb la reurbanització general dels barris; en l'ordre funcional, dotant-los de
vida econòmica, en la mesura del possible, i en l'ordre social, potenciant el sentiment
de pertinença al lloc, de vida quotidiana, de veïnatge, intentant evitar els processos de
gentrificació que es podrien donar mitjançant l'expulsió per raons econòmiques dels
habitants actuals d'aquests espais.
La política de transició ecològica urbana és una peça clau del projecte de Green New
Deal per Catalunya i un dels projectes fonamentals de la reconstrucció econòmica. Un
projecte que respon als criteris de cohesió social, creació d’ocupació i transició
ecològica del Fons de recuperació europeu NextGenerationEU. A més de ser una de
les 10 polítiques palanca inclosa a l’Agenda Urbana i Rural i lluita contra la
despoblació del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
La importància de les actuacions ecourbanístiques de rehabilitació amb un gran valor
contracíclic en l’economia local, han de permetre fixar les persones residents als
barris, atreure població més jove i una major barreja social, consolidar iniciatives
comunitàries i de solidaritat veïnal i millorar les condicions mediambientals, educatives
i de salut de la ciutat o vila.
Els fenòmens que tenen com a comú denominador la concentració en barris, zones o
viles molt concretes de problemes d’ordre social i econòmic, amb la insuficiència dels
serveis públics i la manca d’infraestructures, requereixen polítiques i accions públiques
innovadores, transversals i coordinades, tant d’acció i inversió públiques directes, com
de foment i suport als particulars i a la iniciativa privada, que integrin accions en el
teixit social i econòmic i en el teixit territorial i urbà. I això s’ha de fer de forma
planificada, acordada i participativa amb els agents que actuen sobre els àmbits
afectats: governs locals i supralocals, representants del teixit social i econòmic, entitats
culturals, del tercer sector, entitats ecologistes.
Atès que la Diputació de Barcelona ha incorporat aquesta acció transversal i
transformadora a la Cartera pròpia de projectes amb l’Impuls als programes locals de
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renovació urbana, la rehabilitació i millora energètica d’habitatges, la Rehabilitació i
millora energètica d’habitatges als petits municipis; el Finançament de projectes de
regeneració urbana integral i els Barris i comunitats: motors de transformació social
Atès que la Diputació de Barcelona ha identificat i integrat al seu Mapa provisional
de projectes d’impacte territorial Next Generation, el programa Rehabilitació
d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Atès que el govern de la Generalitat ha inclòs entre els seus 27 projectes Next
Generation Catalònia el programa Agenda urbana: revitalització dels hàbitats urbans.
Atès que són urgents unes noves polítiques públiques urbanes i rurals que segueixin
els objectius de la Nova Agenda Urbana.
Per aquests motius, el grup d’En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona
proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Instar el nou Govern de la Generalitat a l’elaboració una Llei de millora
urbana, social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris) com a primer projecte de
la pròxima legislatura.
SEGON.- Acompanyar aquesta llei d’un Fons de recuperació social, urbana i ambiental
de barris i viles de Catalunya nodrit amb recursos dels Fons Europeus Next Generation
complementats amb fons de l’Estat i del govern de la Generalitat.
TERCER.- Comunicar aquests acords al Ministeri de Transició Energètica i Repte
Demogràfic, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Nova Agenda Urbana, al
Departament de la Presidència, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la Presidència de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat
i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, la diputada del Grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó, per defensar
la moció, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el
portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el diputat del Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, senyor Hernández, el portaveu i la presidenta del Grup Junts per
Catalunya, senyor García Cañizares i senyora Munté, la diputada del Grup Esquerra
Republicana de Catalunya, senyora Baró, i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la
gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021032501?ts=2793
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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 majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (16), sent el resultat definitiu de 35 vots a favor i 16 abstencions.
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, contra el tancament de l’Empresa Bosch a Lliçà
d’Amunt.
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 Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per
reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10 % dels fons
de recuperació procedents de la Unió Europea.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i acceptades pel Grup
proposant.
“El pasado día 25 de octubre de 2020, el Presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, se comprometió en el marco de la 23ª Conferencia de Presidentes
Autonómicos, a que un 40 % de los fondos de recuperación procedentes de la Unión
Europea serían gestionados directamente por las Comunidades Autónomas y un 10 %
por las entidades locales (en adelante EELL), todo ello, en la presencia de la
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los fondos europeos ofrecen una oportunidad a las EELL, por su proximidad a los
ciudadanos y a los problemas reales que afectan a los autónomos y pequeñas y
medianas empresas de su territorio. La UE exige un férreo control del destino de esas
ayudas. El reglamento aprobado por la Unión Europea para la gestión de estos fondos
incluye condiciones muy tasadas para el destino de las inversiones y condiciona su
percepción a que existan reformas que cumplan con las recomendaciones del
Semestre Europeo, tales como que los fondos sean destinados preferentemente a
proyectos vinculados con la digitalización y la transición ecológica, para promover la
transformación del modelo productivo actual.
El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos aprobó el Real Decreto-Ley
36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
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y Resiliencia. Este Real Decreto Ley fue convalidado en el Pleno del Congreso de los
Diputados, en fecha 28 de enero de 2021.
En este punto es necesario apostar por una eliminación de barreras burocráticas y la
agilización de los procesos administrativos vinculados a la gestión de los fondos
europeos Next Generation.
También es necesario reforzar los mecanismos de control, de evaluación, selección y
fiscalización de los proyectos. Los fondos europeos deben repartirse con la más
estricta objetividad y sin que primen los intereses partidistas por encima de la
necesaria ayuda a los sectores más perjudicados por la crisis social y económica
provocada por la pandemia de la COVID-19.
El pasado 18 de febrero de 2021, el Senado de España aprobó una moción, en el
marco de la Comisión de Entidades Locales INSTANDO al Gobierno de España a
“asegurar que el porcentaje que se dirigirá a las Entidades Locales llegará a un 10 %
del total de los fondos europeos que se reciban”; tal y como se comprometió el
Presidente del Gobierno, de España el 25 de octubre de 2020.
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.- La Diputación Provincial de Barcelona INSTA al Gobierno de España a
cumplir la moción aprobada en el Senado para que las Administraciones Locales
puedan disponer directamente de al menos un 10 % de los Fondos de Recuperación
procedentes de la Unión Europea.
SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Barcelona INSTA al Govern de la Generalitat
de Catalunya a implicar y pactar, con las Diputaciones Provinciales y entidades
municipalistas catalanas, un mecanismo de reparto y gestión de los nuevos fondos
europeos extraordinarios, que garantice que los municipios reciben la financiación
adecuada para alcanzar una justa y equilibrada reconstrucción sanitaria, social y
económica en el territorio.
TERCERO.- La Diputación Provincial de Barcelona INSTA al Gobierno de España a
establecer un espacio permanente de representación del municipalismo por medio del
acuerdo de constitución de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, con la participación de Comunidades Autónomas y
entidades locales.
CUARTO.- La Diputación Provincial de Barcelona INSTA al Gobierno de España a
establecer y hacer públicos los mecanismos y criterios exigidos por los diferentes
Ministerios para el reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión
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Europea; asegurando la máxima objetividad y transparencia en el reparto de dichos
fondos y contando con la participación activa y vinculante de las Administraciones
Locales.
QUINTO.- Trasladar estos acuerdos al Parlament de Cataluña, a los Grupos
Parlamentarios con representación en el Parlament de Cataluña, a las entidades
municipalistas de Cataluña, a la Federación Española de Municipios y Provincia
(FEMP), al Senado de España, al Congreso de los Diputados y sus Grupos
Parlamentarios, así como al Gobierno de España y al Presidente del Gobierno.”
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, el portaveu del Grup En
Comú Guanyem, senyor Fornés, el portaveu del Grup Junts Per Catalunya, senyor
García Cañizares, el diputat del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, senyor Pujol, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz i novament el senyor Tovar (Cs). El debat es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021032501?ts=4206

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 majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), En Comú Guanyem (5), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció dels
Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16) i Junts per
Catalunya (7), sent el resultat definitiu de 28 vots a favor i 23 abstencions.
2.5.- 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 1240 al
2386, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica,
compresos entre els números 1283 al 2393, ambdós inclosos, de la CIS de
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 1251 al
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2215, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones,
compresos entre els números 1263 al 2396, ambdós inclosos, i dels acords adoptats
per la Junta de Govern corresponents a les sessions de dates 11 i 25 de febrer de
2021.
2.6.- Precs
No es formula cap prec
2.7.- Preguntes
El portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM), senyor Fàbrega, diu: Nosaltres esperem, des del Grup d’Esquerra
Republicana, presidenta, que a la moció que s’ha aprovat avui sobre l’amnistia no li
passi el mateix que a la moció que vam aprovar fa un any enrere sobre la col·locació
del llaç groc a l’edifici de Can Serra. Que sigui una moció que quedi en l’oblit. Que
quedi sense poder-se adoptar i amb tota la presència que com a institució hauríem de
garantir a totes les mocions. I, per tant, avui el titular d’aquest Ple, en els seus
mecanismes de difusió, hauria de dir que la institució de Diputació de Barcelona ha
acordat que l’amnistia sigui un element clau de referent per la gent que està patint la
repressió del Govern de l’Estat espanyol.
Nosaltres, faig aquesta intervenció en forma de pregunta, perquè saben bé... A
vegades ens dona la sensació de fer la cançó de l’enfadós, que és aquella cançó que,
constantment, es fa pesat. Perquè cada Ple, cada moment ho anem preguntant, per
tant, disculpi, presidenta, en aquest sentit. Però vull manifestar, en nom del Grup
d’Esquerra, que nosaltres som un sol poble. De fet, senyora Pilar Díaz, Catalunya és
un sol poble. Som un sol poble amb idees diferents, amb visions diferents, amb
maneres d’entendre el país diferents...; però hi ha un element que crec que és
fonamental, que és l’element de la democràcia. Esquerra Republicana de Catalunya
defensa categòricament, per davant de qualsevol cosa, que els acords democràtics
s’adoptin, es respectin, es tirin endavant. El que no pot ser és que hi hagi un equip de
govern de la Diputació de Barcelona compost pel Grup Socialista i per Junts per
Catalunya que no desenvolupi estrictament un acord, com és la col·locació del llaç
groc. Que no és un tema de simbologia només. És un tema de reivindicació d’uns
drets fonamentals i polítics com és que 3.000 ciutadans de Catalunya, per les seves
idees polítiques, en aquests moments han d’anar en causes judicials. Que desenes de
persones estan a la presó o a l’exili.
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) demana al senyor Fàbrega que formalitzi la
pregunta que consideri que ha de fer, ja que aquest és l’apartat de precs i preguntes.
El senyor Fàbrega diu: Li faig la pregunta en concret. Però en una pregunta també es
pot fer la reflexió de la mateixa. Ja sé que a vegades aquestes coses no els hi agraden
però els hi faig la pregunta.
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A veure, no només, no han ficat el llaç groc a l’edifici de Can Serra sinó que no ens
han respost cap de les preguntes que hem formalitzat. I, per tant, la pregunta és:
pensa, l’equip de govern de la Diputació de Barcelona, col·locar el llaç groc a l’edifici
de Can Serra i respondre les nombroses preguntes que, en aquest sentit, ha
formalitzat el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya? Clar i concís.
La presidenta, senyora Marín, diu: Bé, això de concís és una apreciació que jo no
entraré a discutir amb vostè, senyor Fàbrega. En tot cas, recollim la seva pregunta i,
evidentment, farem el que fem habitualment que és contestar totes les preguntes que
es formulen.
Intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar,
qui diu: “He pedido la palabra señora presidenta. Era para plantear un ruego y una
pregunta.
El ruego. Como ya saben, hace meses que venimos denunciando que, en virtud de los
datos que se nos facilitaron por la XAL en relación a la emisión de un programa, en
concreto el programa “The Weekly Mag”, que nos daban unos datos de audiencia; y,
por otra parte, comprobando el coste que tenía este programa, nosotros ya solicitamos
en reiteradas ocasiones, como digo, desde hace meses hemos reiterado la necesidad
de que se rescinda el contrato de este programa o no se realizaran prórrogas de dicho
contrato.
Hemos sido conocedores que se ha firmado una nueva prórroga de este programa y la
emisión del mismo hasta junio del año 2021. A estas alturas ya tenemos claro, señora
presidenta, que esto es un peaje que paga su Grupo para la conformación del
Gobierno de la Diputación. Porque no entendemos, cuando los datos muestran que no
tiene una aceptación entre los telespectadores, que estemos pagando un programa
con ese coste que está muy por encima de la media del coste de los programas de la
XAL. Entendemos que este contrato es una componenda política que se paga como
peaje a la composición del Gobierno de la Diputación. Y, por tanto, vamos a seguir
denunciando y vamos a seguir pidiendo la rescisión de este contrato.
Esto sería el ruego. Por tanto, rogamos que lo rescindan.
En cuanto a la pregunta. Miren, a raíz de la publicación de una ciudadana, en Twitter,
de una queja que dirigió a la sociedad Cooperativa Abacus dónde denunciaba, esta
ciudadana, que una trabajadora de esta cooperativa había hecho, no que le hubiera
atendido en castellano, sino que, mientras le atendía, había hecho un comentario en
castellano. A raíz de este tuit la Cooperativa Abacus en su perfil oficial explicó que iba
a investigar a esta trabajadora.
Pues bien, a raíz de estos tuits, el tuit de la Cooperativa Abacus, nosotros solicitamos
información a la Diputación de cuáles eran los convenios, los contratos, los acuerdos
que tenía la Diputación de Barcelona con esta Cooperativa. Y se nos ha facilitado la
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información. Y mire, señora presidenta, la información es sorprendente a la vez que
preocupante. Miren, pedimos información desde el año 2015 al año 2021. Resulta que
desde el año 2015 al 2021 hemos transferido a la sociedad Cooperativa Abacus
656.851,73 euros. De estos 656.000, únicamente tienen la cobertura de un acuerdo
marco que hizo la Diputación de Barcelona con proveedores para las bibliotecas, por
valor de 4.000.000 de euros, solo tienen cobertura 115.293 euros. Es decir, que del
2015 a 2020 hemos transferido a la sociedad Cooperativa Abacus 541.558 euros sin
cobertura de ningún tipo de convenio, ni de contrato de pública concurrencia. Es decir,
hemos estado adquiriendo material fungible a través de la figura del contrato menor en
estos 5 años.
A raíz de todos estos datos nosotros nos preguntamos: ¿por qué no existe un acuerdo
marco para la compra de material fungible en la Diputación de Barcelona? ¿Por qué
no se diversifican las compras en diferentes proveedores y centralizamos todas las
compras a un solo proveedor y a través de contratos menores, cuando es una compra
de naturaleza concurrente? Y por último ¿quién decide dónde se compra este
material?”
La presidenta, senyora Marín, diu: Molt bé. També prenem nota i li farem la
contestació per escrit.
El portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC),
senyor Guiteras, diu: Mireu la pregunta és molt simple. En el marc de les converses
que vam tenir amb l’equip de govern quan ens van presentar el Pla general
d’inversions, una de les coses que vam estar comentant i els va semblar que s’ho
estudiarien és que les línies de finançament per als consorcis i les mancomunitats no
s’hi veien reflectides. I ens van comentar que s’ho mirarien, que s’ho estudiarien. La
pregunta és molt clara i molt simple. Com que no hem rebut resposta, la primera
pregunta és si s’ho han mirat. La segona si és resposta afirmativa o no que vulguin
també ampliar aquest finançament als consorcis i a les mancomunitats. I la tercera
pregunta seria amb quin calendari, en cas que fos afirmatiu, tenen previst repartir
aquests fons en aquestes entitats.
La presidenta, senyora Marín, diu: Molt bé. També prenem nota i el més aviat
possible li farem contestació.
Les intervencions senceres es troben recollides a la gravació de la sessió plenària,
disponible a
HASH del video:”DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021032501?ts=5808

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
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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 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.
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:
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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? .
La pregunta fou resposta per part de la secretària general en la sessió de la Junta de
Portaveus del dia 18 de març de 2021, indicant que s’ha encarregat l’elaboració d’un
informe sobre el tema, que es facilitarà tan bon punt es disposi del mateix.
2. 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.
La pregunta fou resposta en data 8 de març de 2021 per la diputada adjunta de
Presidència i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 24 de febrer de 2021, (Registre d’entrada núm.
202110017831), mitjançant el qual, demanàveu informació en relació a la nova renovació
del contracte de la Sra. Marcel.la Topor amb la Xarxa Audiovisual Local XAL., copia del
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contracte, el pressupost del programa televisiu en el que treballarà, i les fonts de
finançament d’aquest pressupost.
Us adjuntem, amb aquest ofici, la documentació que ens ha facilitat la Xarxa Audiovisual
Local XAL.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Cordialment.
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3. Pregunta formulada en data 26 de febrer de 2021, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
En l’exercici de les funcions com a electes del Grup d’Esquerra Republicana a la
Diputació de Barcelona,
SOL·LICITEM
El llistat d’ajuts econòmics (recursos de Catàleg, subvencions, programes
complementaris, programes específics, fons de prestació, etc.), les quantitats
assignades inicialment i les quantitats justificades, per tant, degudament pagades
durant l’any 2020 als ajuntaments de: Castellví de Rosanes i Martorell.
D’entre les ajudes no pagades totalment, especificar els motius de la denegació total o
parcial (manca de justificació, justificació fora de termini, etc).
La pregunta fou resposta en data 8 de març de 2021 per la diputada adjunta de
Presidència i diu:
En relació al vostre escrit presentat en data 1 de març de 2021, (Registre d’entrada núm.
202110021280), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:
“El llistat d’ajuts econòmics (recursos de Catàleg, subvencions, programes complementaris,
programes específics, fons de prestació, etc.), les quantitats assignades inicialment i les
quantitats justificades, per tant, degudament pagades durant l’any 2020 als ajuntaments de:
Castellví de Rosanes i Martorell.
D’entre les ajudes no pagades totalment, especificar els motius de la denegació total o
parcial (manca de justificació, justificació fora de termini, etc.)”
Us adjuntem, amb aquest ofici, la documentació que ens han facilitat des de la Coordinació
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Cordialment.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

4.

Resta pendent de respondre una pregunta oral formulada pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal Ciutadans a les sessions de 25 de
juny, 30 de juliol, 17 de setembre i 26 de novembre de 2020.

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: DrYR+2VUVWowrJMr909/TUQgvTnRV7bNfvoGCXOFtTA=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 13 hores i 55 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

