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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2021 
 
 

El dia 29 d’abril 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: Rubèn Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baró 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 (PSC-
CP), 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 (ERC-
AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Abigail 
Garrido i Tinta (PSC-CP), 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), 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. 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats 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:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=254 

 
Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Abigail 
Garrido Tinta, de la coalició Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés, per la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, en substitució de 
l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=570 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), manifesta que abans d’entrar en l’ordre de 
dia del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió de la diputada Il·lma. Sra. 
Abigail Garrido i Tinta, candidata electa del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, per la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, segons 
la credencial emesa per la Junta Electoral Central, i desprès d’haver donat compliment 
als requisits legalment i reglamentàriament establerts.  
 
La secretària general, senyora Mahillo, manifesta que la credencial és correcta. 

 
Tot seguit prendrà possessió del càrrec de diputada provincial, prèvia promesa o 
jurament llegit per la presidenta, segons la fórmula reglamentària establerta en el Reial 
decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
I la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu: Senyora Garrido: “Jureu o prometeu, 
per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de 
diputada de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?”.  
 
La senyora Garrido (PSC-CP) contesta: Sí, ho prometo. 
 
A partir d’aquest moment la senyora Garrido forma part del Ple i pot votar tots els 
punts que conformen l’Ordre del Dia de la sessió. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), recorda que a partir d’aquest moment, el 
Ple està format per cinquanta diputats i diputades dels cinquanta-un que el 
constitueixen, en haver perdut el senyor Oriol Lladó (ERC-AM) la seva condició de 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=254
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=570
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diputat en haver estat presa en consideració la seva renuncia com a regidor de 
l’Ajuntament de Badalona. 
 
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional de la Diputació de Barcelona. Els governs locals: actors clau per a la 
recuperació europea. Dia d’Europa 2021. 
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=735 

 
El vicepresident tercer, senyor Mascarell (JUNTS), dona lectura de la Declaració 
Institucional i diu: 
 
“En un acte exemplar de solidaritat, i davant d’un dels majors desafiaments de la seva 
història, la Unió Europea està liderant el camí de la recuperació de la crisi econòmica i 
social derivada de la COVID-19. Com recollia l’arquitecte del projecte europeu Robert 
Schuman en la seva declaració de 9 de maig de 1950, la unitat d’Europa no es farà de 
cop ni mitjançant un pla únic: es farà mitjançant realitzacions concretes i, primer de 
tot, creant una solidaritat de fet. I és en aquest sentit que avança la UE, mitjançant el 
pla de vacunació europeu, l’adopció d’un Pla de recuperació per a Europa amb 
inversions extraordinàries basades en nous recursos propis, i la posada en marxa del 
nou Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027. 
 
71 anys després de la Declaració de Schuman, on vàrem assentar les bases del procés 
de reconstrucció de la Segona Guerra Mundial, el contracte social que va formalitzar 
les regles de joc per a la convivència pacífica durant mig segle i l’inici de la 
integració europea, la unió, la solidaritat i els valors comuns tornen a ser el millor 
recurs per fer front als desafiaments actuals, als reptes compartits i d’escala global. La 
Unió Europea celebra el Dia d’Europa immersa en el repte de transformar aquesta 
pandèmia en una oportunitat per esdevenir un continent més modern, més sostenible, 
igualitari, just i resilient. El pressupost a llarg termini de la UE, juntament amb el Next 
Generation EU, avui són una realitat tangible que ofereix una resposta valenta als 
desafiaments que tenim al davant. Europa ha esdevingut un motor per a l’establiment 
d’estratègies i d’instruments innovadors, per al desenvolupament verd, i per a la 
construcció de societats pacífiques, inclusives, integradores i igualitàries. Davant d’un 
futur incert, la UE ha de ser, ara més que mai, una comunitat de valors amb un destí 
compartit, i un actor global actiu, compromès i corresponsable amb el 
desenvolupament sostenible. 
 
Enguany agafa impuls un nou projecte europeu més resilient i sostenible, d’una Europa 
més verda, connectada, competitiva, intel·ligent, inclusiva i propera als ciutadans. Amb 
l’inici de l’execució del Pacte Verd europeu, i diferents estratègies associades (l’Onada 
de renovació, l’Estratègia de la granja a la taula, l’Estratègia per a la biodiversitat, el Pla 
d’acció per a l’economia circular, entre altres), s’encamina l’objectiu de neutralitat 
climàtica al 2050, i els objectius climàtics a curt termini per al 2030. Al mateix temps, 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=735
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l’aposta per la transformació digital marcarà la propera dècada alhora que, amb 
l’arrencada del Pilar Europeu de drets socials, la UE també reforçarà el treball per a l 
a justícia social, per aconseguir una economia que funcioni per a les persones, i per 
garantir que la recuperació arribi a tota la societat. A la vegada que les agendes 
globals, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030, o l’Agenda 
Urbana Europea, segueixen marcant les fites més importants a assolir en aquesta 
decenni. 
 
Enguany també cal fer sentir amb força la veu del municipalisme a Europa i als estats 
membres. Els governs locals tenim les estratègies, les capacitats intel·lectuals i 
operatives, el coneixement del territori i la proximitat a la ciutadania que resulten 
essencials per abordar el doble repte que suposa la implementació dels esmentats fons 
i estratègies amb eficàcia i legitimitat. Totes les prioritats definides per les institucions 
europees interpel·len directament els governs locals en l’exercici legítim de les seves 
competències. Són àmbits en els quals els municipis i les diputacions tenim una llarga 
trajectòria de treball, una visió compartida, i una capacitat excepcional per dissenyar 
polítiques integrals, participatives i properes a la ciutadania, impre scindibles també per 
garantir el valor afegit europeu en l’execució dels plans i l’assoliment de les fites 
marcades. 
 
Els governs locals tenim un rol central a l’hora de vincular l’aposta per l’eficiència 
energètica dels edificis i habitatges amb estratègies de regeneració urbana i 
infraestructures verdes d’última generació; a l’hora d’acompanyar les grans inversions 
en transport públic amb solucions de micro-mobilitat que incideixin en els hàbits de la 
ciutadania. També som vitals a l’hora d’estimular que la digitalització del teixit 
productiu es realitzi, paral·lelament, a l’enfortiment de les capacitats tecnològiques 
dels treballadors i treballadores, així com en l’extensió de la fibra òptica i la banda 
ampla; en la gestió de boscos i espais naturals; o en la garantia de l’accés a la cultura i 
en l’impuls de l’economia de les cures ocupant la centralitat de l’agenda de les 
polítiques públiques. 
 
Som imprescindibles a l’hora d’acollir persones nouvingudes, immigrants i refugiades, i 
col·lectius vulnerables; a l’hora d’atendre la ciutadania i afrontar la pandèmia del COVID-
19 en primera línia; o a l’hora de reforçar la democràcia i la legitimitat del projecte 
europeu. 

 

Amb tot, la capacitat transformadora de les estratègies i els fons europeus pot veure’s 
clarament debilitada si no es fa partícips als governs locals a l’hora de convertir les 
prioritats de la Comissió Europea, i els plans estatals per a la recuperació, en realitats 
adaptades a cada territori que responguin a les necessitats reals dels ciutadans i les 
ciutadanes. Per aquest fet, l’ingent esforç europeu d’inversió i d’entesa del darrer any, i 
dels que estan per venir, ha de poder ser percebut per la ciutadania com un element 
clau per millorar les seves condicions de vida, especialment en un context de creixent 
fractura i vulnerabilitat social, amb un important desequilibri en el desenvolupament i en 
les oportunitats disponibles entre les zones urbanes i les rurals. Cal un acord per a una 
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governança compartida real dels fons europeus que comporti l’assignació d’un volum 
de recursos adequats i suficients de manera directa i el reconeixement dels governs 
locals, en particular dels governs locals intermedis, com aliats estratègics en el 
disseny, la implementació i el seguiment dels fons de recuperació i dels Fons 
Estructurals i d’Inversió Europeus. Juntes som més fortes per respondre als reptes 
actuals. 
 

Des del govern de la província treballem acompanyant els ajuntaments per a una acció 
municipal sòlida, equilibrada i coherent a partir d’una perspectiva i coneixement 
d’ampli abast territorial. En aquest sentit, el rol dels governs locals intermedis, o de 
segon nivell, resulta decisiu per desplegar estratègies de desenvolupament urbà i rural 
intel·ligent, sostenible i integrat, i són claus per obtenir un efecte multiplicador dels 
fons europeus també per la seva demostrada capacitat de gestió, de cofinançament, i 
d’agregació de projectes d’àmbit local. Els ens locals intermedis es troben en una 
posició immillorable per avaluar les necessitats d'inversió a escala territorial, i volem 
participar plenament en les decisions associades al fons del Pla de Recuperació i 
Resiliència i als Fons Estructurals i d’Inversió Europeus. 
 
En aquesta línia, el ple de la Diputació de Barcelona, refermant el seu compromís per 
una Europa cohesionada, sostenible i resilient, sotasigna la Declaració de l’Aliança per 
la Cohesió (#CohesionAlliance), impulsada pel Comitè Europeu de les Regions, 
que aposta per una acció coordinada de la UE, un pressupost europeu, una Política 
de cohesió i uns plans de recuperació posteriors a la pandèmia forts, viables, 
visibles i eficaços, i en governança multinivell. Només treballant plegades en una 
mateixa direcció, podrem fer arribar les oportunitats a tot el territori, a tots els municipis 
i al dia a dia de tota la població.” 
 
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 març de 2021. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa modificar la part dispositiva de l’acord plenari núm. 

88/19, de 23 de juliol, modificat per l’acord plenari núm. 126/19, de 31 d’octubre, 
en el sentit de canviar, d’una banda la denominació de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar per la d’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social; i, de l’altra, la 
denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i 
Atenció a les Persones per la de Comissió Informativa i de Seguiment de 
Polítiques de Ciutadania (Exp. núm. 2019/13334). 

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Declaration%202.0/COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA-ES.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Declaration%202.0/COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA-ES.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Declaration%202.0/COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA-ES.pdf
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1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar i publicar la Memòria de la gestió 
corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’any 2020. (Exp. núm. 
2021/6945). 

 

1.4. Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovada per l’Assemblea General del 
Consorci, en sessió de data 10 de desembre de 2020. (Exp. núm. 
2021/0007313). 

 

1.5. Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci 
Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), aprovada pel seu 
Consell Rector en sessió de data 15 de març de 2021. (Exp. núm. 
2021/0007246). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar la baixa de la Diputació de Barcelona 

respecte de l’Associació Organització de Regions Unides - Fòrum Global de 
Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR) (Exp. núm. 
2016/2975). 

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret número 2896, de 29 de març de 

2021, pel qual es ratifica per raons d’urgència, l’Acord de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes, de data 24 de març de 2021, aprovat entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT mitjançant el qual s’estableix 
un període de transitorietat en relació amb l’entrada en vigor de la regulació 
inicial del teletreball de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0006242). 

 

1.8. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’acord aprovat per la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes, en data 18 de febrer de 2021, entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es disposa 
incrementar el número de Delegats de Prevenció fixats en la normativa 
reguladora dels òrgans de consulta i participació dels treballadors al servei de la 
Diputació, de 15 a 19, en matèria de prevenció de riscos laborals (Exp. núm. 
2021/0007383). 

 
Servei de Programació 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 7/2021 del 

Pressupost de la Diputació de Barcelona i actualització del Pla Estratègic de 
Subvencions de 2021 (Exp. núm.  2021/0007094). 
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1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2021 del 
pressupost de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes (Exp. núm. 
2021/0006647). 

 

Intervenció General 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe resum anual dels 

resultats del control intern realitzat en l’exercici 2020. (Exp. núm. 2021/0006811). 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 
1.12. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació i la modificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals (Exp. núm. 2021/7117). 

 

1.13. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals (Exp. 
núm. 2021/6956). 

 
1.14. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar de n'Hug, 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 (Exp. núm. 2021/6958). 

 

1.15. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu, 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 (Exp. núm. 2021/6938). 

 
1.16. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació, la modificació i la revocació 

de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals (Exp. núm. 2021/6959). 

 
1.17. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Lluçà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic 
municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació(Exp. núm. 2021/6960). 
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1.18. Dictamen pel qual es proposa acceptar la delegació acordada per l'Assemblea 
General de la Mancomunitat Penedès-Garraf, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de 
dret públic locals (Exp. núm. 2021/7070). 

 

1.19. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Navàs, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals (Exp. núm. 2021/6962). 

 

1.20. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 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 (Exp. núm. 2021/7120). 

 

1.21. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Saldes, 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 (Exp. núm. 2021/6963). 

 
1.22. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, 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 (Exp. núm. 2021/6955). 

 
1.23. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 
2021/6957). 

 
1.24. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montclar, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 
2021/6961). 

 

1.25. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. 
núm. 2021/6964). 
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1.26. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (Exp. núm. 2021/7069). 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.27. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 

diputat de l’Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez per la Junta Electoral de Zona 
de Sant Feliu de Llobregat, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi 
a expedir la credencial a favor del primer suplent, senyor Jesús Naharro 
Rodríguez de la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés, (Exp. núm. 2019/13332). 

 
1.28. Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de diputat 

de l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, i 
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial de la 
primera suplent, Sra. Gemma Español Cornet, de la candidatura electoral 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). (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 presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal, per a mobilitzar habitatges de la Diputació de Barcelona per a 
l’atenció de casos de maltractaments i vulnerabilitat social. 

 

2.2. Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, per la inclusió de mesures 
per a garantir l’accés i permanència a l’habitatge a la futura Llei de Dret de 
l’habitatge estatal. 

 
2.3. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a 

racionalitzar la contractació de programes i/o produccions externes als mitjans 
propis de la XAL. 

 
2.4. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport a 

l’alliberament de les patents. 
 

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 març de 2021). 
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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 març de 
2020. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 25 de 
març 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 PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

1.2.- Dictamen de data 20 d’abril de 2021, pel qual es proposa modificar la part 
dispositiva de l’acord plenari núm. 88/19, de 23 de juliol, modificat per l’acord 
plenari núm. 126/19, de 31 d’octubre, en el sentit de canviar, d’una banda la 
denominació de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar per la d’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social; i, de l’altra, la denominació de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les Persones per la 
de Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania (Exp. núm. 
2019/13334). 
 

“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 23 de juliol 
de 2019, va acordar aprovar l’estructura de la corporació en 9 àrees competencials i 
executives, així com la configuració de les comissions informatives i de seguiment i la 
Comissió Especial de Comptes. 
 
Vist que per part de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar s’ha manifestat, 
d’acord amb la Presidència, la conveniència de substituir la denominació inicial d’Àrea 
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar per la d’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 
 
Vist que per part de les Àrees de Cultura; Educació, Esports i Joventut; i Cohesió 
Social, Ciutadania i Benestar s’ha palesat, d’acord amb la Presidència, la conveniència 
de substituir la denominació inicial de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Cultura, Educació i Atenció a les Persones per la de Comissió Informativa i de 
Seguiment de Polítiques de Ciutadania. 
 
Vista, en conseqüència, la necessitat de modificar parcialment l’acord plenari núm. 
88/19, de 23 de juliol, que va ser modificat, al seu torn, per l’acord plenari núm. 126/19, 
de 31 d’octubre, per substituir la denominació inicial de l’Àrea d’Infraestructures, 
Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals per la d’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals; la denominació de l’Àrea de Medi Ambient per la d’Àrea d’Acció 
Climàtica; i la denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i 
Medi Ambient per la de Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais 
Naturals i Acció Climàtica. 
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En conseqüència, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Modificar la part dispositiva de l’acord plenari núm. 88/19, de 23 de juliol, 
modificat per l’acord plenari núm. 126/19, de 31 d’octubre, en el sentit següent: 
 

Apartat primer. On diu: 
 

Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
 
Ha de dir: 
 

Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
 
Apartat segon. On diu: 
 

Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les 
Persones 

 
Ha de dir: 
 

Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania 
 
Segon. Acordar que, en endavant, totes les referències en resolucions i acords que 
es facin a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, s’entendran fetes a l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 
 
Tercer. Acordar que, en endavant, totes les referències en resolucions i acords que 
es facin a la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les 
Persones, s’entendran fetes a la Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de 
Ciutadania. 
 
Quart. Aquests acords entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació per part 
del Ple i produiran efectes jurídics des de la seva entrada en vigor fins que el Ple, a 
proposta de la Presidència, els modifiqui o deixi sense efecte. 
 
Cinquè. Notificar aquests acords a la Presidència, a les presidències i els portaveus 
dels grups polítics, als interessats, a totes les àrees de la corporació, a la Coordinació 
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes 
legals oportuns.” 
 

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), Esquerra Republicana de Catalunya - 
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Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular 
(2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 

1.3.- Dictamen de data 13 d’abril de 2021, pel qual es proposa aprovar i publicar 
la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a 
l’any 2020. (Exp. núm. 2021/6945). 
 
“L’article 149 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que els 
secretaris dels ajuntaments de municipis de població superior a 8.000 habitants i els 
de les diputacions provincials redactaran una Memòria dins del primer semestre de 
cada any, en la qual donaran compte de la gestió corporativa, incloent referències al 
desenvolupament dels serveis, estadístiques de treballs, iniciatives, projectes de 
tràmit, estats de situació econòmica i modificacions introduïdes a l’inventari general del 
patrimoni.  
 
En el mes de desembre de 2020, la secretària general va trametre a les diferents 
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes autònoms 
i la Xarxa Audiovisual Local, SL, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la 
gestió corporativa corresponent a l’exercici de 2020. 
 
Enguany, com a novetat, aquestes indicacions es van trametre, per primera vegada, 
als set Grups polítics de la corporació, amb la finalitat d’incorporar, també, les seves 
activitats a la Memòria, amb la finalitat, a l’igual que es fa a la web corporativa, de 
visibilitzar i posar en valor la tasca que realitzen. 
 
Com a resposta a la petició de la secretària general, les diferents Àrees, Gerències, 
Serveis i Oficines que conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de 
Barcelona, així com els Grups polítics i els responsables dels organismes autònoms i 
d’altres ens participats, van trametre les seves propostes, les quals, per part de la 
Secretaria General, han estat objecte d’adequació per garantir criteris d’uniformitat 
gràfica i homogeneïtzar l’estil en la redacció del document final, respectant els 
continguts proposats per les unitats gestores i, en el cas dels Grups polítics, 
respectant, també, l’idioma en què els textos han estat lliurats. 
 
Val a dir que per segon any consecutiu, la Memòria de l’exercici 2020, amb motiu del 
canvi en el sistema de treball originat per la declaració de l’estat d’alarma, ha estat 
elaborada en remot i des dels seus habitatges pel personal de la Secretaria General, 
amb les dificultats que això ha suposat en no poder comptar amb les mateixes eines 
amb què es treballa a la seu de la corporació. 
 
Per tot l’exposat i a la vista de la normativa aplicable, la sotasignada, secretària 
general de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al Ple de la 
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corporació, previ informe de la Comissió Informativa de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l'any 2020, de conformitat amb el que estableix l'article 149 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Segon. DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a la Intradiba, a la pàgina 
web i a la seu electrònica corporatives.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=1308 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la diputada senyora Laura Pérez 
(ECG). 
 
1.4.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa ratificar la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
aprovada per l’Assemblea General del Consorci, en sessió de data 10 de 
desembre de 2020. (Exp. núm. 2021/0007313). 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
1. La Diputació de Barcelona forma part del Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola -el Consorci, en endavant-, entitat pública de caràcter associatiu i de 
naturalesa institucional i local. Aquest ens es va constituir amb la finalitat d’exercir 
les competències de gestió i conservació, de caràcter general o local, que 
corresponen als ens consorciats respecte al Parc Natural de la Serra de 
Collserola, sens perjudici de les competències que corresponen a la Generalitat 
de Catalunya en els termes del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=1308
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del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la 
Font Groga i de la Rierada-Can Balasc com a espais naturals de protecció 
especial. 

 
2. Fruït de la necessitat d’adaptar els Estatuts del Consorci (BOPB 09.05.2011) a les 

exigències de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local (LRSAL), acollides amb posterioritat per la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), l’Assemblea General de l’ens, 
després d’una primera proposta que, malgrat la ratificació de tots els ens 
consorciats, no va prosperar per manca de la majoria absoluta necessària per al 
tràmit (sessió de 7 de maig de 2015), va aprovar, en data 13 de desembre de 
2017, una proposta d’ampliació de la modificació dels Estatuts del Consorci, amb la 
incorporació de diversos suggeriments formulats per la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya. 
 

3. El text relatiu a la proposta d’ampliació de la reforma estatutària va ser tramitat en 
seu de la Generalitat de Catalunya, i sotmès a diversos informes, de resultes dels 
quals es van introduir diverses esmenes en el darrer text aprovat per l’Assemblea 
General del Consorci. Conseqüentment, en data 26 de juny de 2018, el Consell 
Executiu de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Acord GOV/22/2018 (DOGC 
28.06.2018), va aprovar el text estatutari amb les avantdites esmenes, el qual, 
acomplint amb les previsions l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el ROAS, va rebre la conformitat de l’Assemblea General del 
Consorci mitjançant acord adoptat en sessió de data 4 de juliol de 2018, acord 
aquest en què, altrament, es sol·licità a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que 
dugués a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord, 
previstes a la legislació i que siguin comunes a tots els ens consorciats, i s’instà a 
tos els ens consorciats a ratificar l’acord de modificació dels Estatuts. 

 
4. El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord adoptat en sessió de data 25 

d’octubre de 2018 (AP 134/18), va ratificar la modificació dels Estatuts del 
Consorci aprovada per la seva Assemblea General en sessió de data 4 de juliol de 
2018, i va sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en congruència amb el 
que disposava aquest acord, que dugués a terme les actuacions materials per a la 
seva execució que fossin comuns a tots els ens consorciats, previstes a la 
legislació vigent, especialment, les relatives a la publicació de l’anunci d’aprovació 
de la modificació estatutària del Consorci i el seu text refós, el qual seria de 
caràcter col·lectiu i substituiria el que havia de publicar separadament la 
corporació. 

 
5. El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb 

els acords adoptats pels plenaris dels demés ens consorciats, disposà la publicació 
d’un anunci de caràcter col·lectiu al BOPB de data 5 de febrer de 2019, amb vista a 
sotmetre a informació pública l’avantdit acord de reforma estatutària, tot indicant 
que, si durant el període d’exposició pública no es presentava cap al·legació, els 
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acords d’aprovació inicial restarien elevats a definitius sense necessitat d’adoptar 
nous acords dels respectius òrgans plenaris.  
 
En absència d’al·legacions, l’aprovació de la reforma estatutària va esdevenir 
definitiva el 12 d’abril de 2019, fet aquest que va ser objecte de publicació al BOPB 
de data 2 de maig de 2019 i al DOGC de 3 de maig de 2019. 

 
6. En sessió de data 10 d’abril de 2019, l'Assemblea General del Consorci del Parc 

Natural de la Serra de Collserola, va acordar (DOGC 21.06.19) ratificar les 
actuacions materials dutes a terme per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la 
modificació dels Estatuts del Consorci, segons la sol·licitud adoptada per l'acord de 
l'Assemblea General del Consorci, en sessió de data 4 de juliol de 2018, i donar 
per aprovats definitivament els seus Estatuts, d'acord amb el text aprovat per 
ACORD GOV/22/2018, de 26 de juny, pel qual s'aprovà la modificació dels Estatuts 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós, publicat 
al DOGC núm. 7652 de data 28 de juny de 2018. 
 

7. En data 10 d’octubre de 2017, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de 
Valldoreix va presentar un escrit al Consorci, registrat d’entrada el 16 d’octubre de 
2017, amb el número 2017/1208, mitjançant el qual formulava la petició d’integrar-
se en el Consorci per tal de poder ser membre de ple dret de la seva Assemblea 
General, per així poder participar i col·laborar activament en el desenvolupament 
integral del Parc Natural, en general, i, especialment, en el Projecte de 
Dinamització i Promoció de la Transició Agroecològica. 

 
8. En data 10 de desembre de 2020, l'Assemblea General del Consorci adopta per 

majoria absoluta dels seus membres un acord, la certificació del qual es tramet a la 
Diputació de Barcelona per part de la Secretaria del Consorci en data 25 de febrer 
de 2021, que aprova inicialment la modificació dels seus Estatuts, sol·licita a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les actuacions materials 
per a l’execució d’aquest acord previstes a la legislació i que siguin comunes a 
tots els ens consorciats, i notifica l’avantdita aprovació inicial a tots els ens 
consorciats als efectes de la seva ratificació. 
 

9. La modificació dels Estatuts del Consorci es concreta en els termes següents: 
 

- Art. 1.2: S’integra l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix com a 
membre del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

 
- Art. 9.2: Es modifica la composició de l’Assemblea General del Consorci 
(paràgraf 1r), en tant que s’incorpora un representant de l’EMD de Valldoreix (la 
resta d’ens consorciats mantenen el mateix nombre de representants, és a dir, 
1 la Generalitat de Catalunya, 2 la Diputació de Barcelona, 2 l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i 1 cada ajuntament adherit al Consorci), tot 
ampliant-se a 15 el total de membres de l’Assemblea General. 
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Conseqüentment (paràgraf 2n), s’atorga 1 vot al representant de l’EMD de 
Valldoreix, tot passant a 23 el total de vots, donat que continuen corresponent 1 
vot al representant de la Generalitat de Catalunya i als representants de 
cadascun dels ajuntaments, i 3 vots a cadascun dels representants de la 
Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

10. Atesos aquests antecedents exposats, es considera que la Diputació de Barcelona 
ha de pronunciar-se sobre la ratificació de la modificació estatutària, sense dur 
a terme cap altra actuació, tot atenent la sol·licitud formulada en el sentit que sigui 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona qui dugui a terme les actuacions materials 
per a l’execució d’aquest acord previstes a la legislació i que siguin comunes a 
tots els ens consorciats. 
 

II. FONAMENTS DE DRET 
 
1. La regulació dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la disposició 

addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47, 164, 165, 209, 
213 i 220 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

 
2. La competència per a l’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels 

estatuts del Consorci correspon al Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord 
amb el que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 114.3.d) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 

 
3. Les modificacions proposades al text dels Estatuts del Consorci (DOGC 

núm.7652 de 28.06.2018) s’adeqüen a la legalitat vigent i contribueixen a millorar 
el seu funcionament i acomplir amb les seves finalitats, en la mesura que 
preveuen la incorporació d’un ens, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de 
Valldoreix, que col·laborarà activament en el desenvolupament integral del Parc 
Natural, en general, i, especialment, en el Projecte de Dinamització i Promoció de 
la Transició Agroecològica. 

 
4. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació 

de Barcelona, l’informe previ, preceptiu i no vinculant que consta a l’expedient en 
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compliment de l’article 179 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 3.3.c) i 
3.3.d).1, i 4.1.b).5, respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, aprovada per l’Assemblea General del Consorci, en sessió de 
data 10 de desembre de 2020, que afecta els articles 1.2 i 9.2, i de resultes de la qual 
el text dels Estatuts queda fixat en els termes següents: 
 

ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 
 
Article 1 
 
Constitució i entitats que integren el Consorci 
 
1. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens consorcial públic, de 
caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, constituït per acomplir les finalitats 
assenyalades en els presents Estatuts i a l’empara d’allò que estableix l’article 87 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 269 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant el Consorci) és 
integrat per les institucions següents: la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de 
medi ambient, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
l'Ajuntament del Papiol, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament de Molins de 
Rei, l'Ajuntament de Montcada i Reixac, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l'Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. De conformitat amb la normativa reguladora del 
règim jurídic del sector públic, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el 
finançament concedit cada any, el Consorci està adscrit a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim jurídic de personal, 
patrimonial, pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens 
perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
3. D’altra banda, altres administracions i entitats actuants que persegueixin finalitats d’interès 
general concurrents amb les pròpies de les entitats publiques consorciades, podran 
incorporar-se en el Consorci, mitjançant sol·licitud de l’ens i acord d’admissió de I’Assemblea 
General, amb modificació, si s’escau, d’aquests Estatuts.  
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4. El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té la potestat i 
prerrogatives de què poden gaudir els ens no territorials en virtut de l’article 8 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 

5. En allò que no està inclòs en aquests Estatuts serà d’aplicació la normativa vigent que 
regeixi per a les entitats locals. 
 

6. Correspon a l’administració d’adscripció la classificació del Consorci en un dels tres 
grups previstos d’acord amb la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
Article 2 
Denominació i personalitat jurídica 
 
L’Entitat consorciada tindrà el nom de Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
gaudirà de personalitat jurídica pròpia distinta dels ens consorciats i capacitat jurídica i 
d’obrar i gestionar serveis i activitats d’interès local o general, per al compliment de les seves 
finalitats generals de conformitat amb els articles d’aquests Estatuts. 
 
El Consorci, per mitjà dels seus òrgans, a més de les facultats que com a entitat de dret 
públic li corresponen, podrà:  
 
a) adquirir, posseir, gaudir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns i drets 
reals, excepte els béns de domini públic adscrits als serveis que presti; 
 
b) dur a terme l’estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d’accions, obres i 
activitats d’acord amb les seves finalitats; 
 
c) fer contractes i convenis; 
 
d) sol·licitar i rebre avals i préstecs; 
 
e) assumir obligacions;  
 
f) interposar recursos i exercir les accions previstes a les lleis. 
 
Article 3 
Seu social 
 
El Consorci tindrà el seu domicili en l’edifici seu de la carretera de l’Església, número 92, 
(ctra. Vallvidrera- Sant Cugat, km. 4,7) del municipi de Barcelona.  
 
Títol II 
Àmbit funcional 
 
Article 4 
Finalitats 
 
Sense perjudici de les competències pel que fa a la declaració de Collserola com a Espai 
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Natural de Protecció Especial i dels efectes d’aquesta declaració, que corresponen en tot 
cas a la Generalitat de Catalunya, el Consorci exercirà les competències de gestió, de 
caràcter general o local, que corresponen als ens consorciats respecte al Parc Natural de la 
Serra de Collserola, aprovat per Decret 146/2010, de 19 d’octubre, col·laborant així mateix 
per a aquest fi amb les diferents administracions públiques amb competències concretes en 
l’àmbit territorial i, en concret: 
 
-  L’ordenació del Parc, el seu desenvolupament com a tal, així com la seva corresponent 

gestió, utilitzant per a això qualsevol de les formes de gestió establertes per la legislació 
de règim local. 

 
- Possibilitar la participació dels ajuntaments i altres ens del Consorci per tal de delimitar i 

cercar solucions globals als problemes del Parc. 
 
- Informar sobre les activitats que afectin l’espai i requerir a l’administració competent per al 

compliment del que s’ha acordat. 
 
-  Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigents. 
 
-  Establir acords de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que coincideixin 

essencialment amb els objectius del Consorci. 
 
-  Promoure la captació, coordinació i gestió d’ajuts i fons comunitaris i d’altres 

administracions i ens, que les puguin atorgar. 
 
-  La prevenció d’incendis en l’àmbit territorial vinculat al Parc Natural.  
 
-   La informació i la promoció de l’activitat turística d’interès i d’àmbit local. 
 
- La promoció de l’ocupació del temps lliure. 
 
- La promoció de la cultura i dels equipaments culturals.  
 
Article 5 
Àmbit 
 
El Consorci tindrà com a àmbit territorial l’àrea delimitada pel Parc Natural de la Serra de 
Collserola i pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, o el que resulti de 
les seves modificacions, i que actualment comprèn part de l’àmbit dels municipis del Papiol, 
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès. 
 
Excepcionalment, i a causa del context metropolità en el qual s’ubica el Parc Natural, el 
Consorci podrà estendre el seu àmbit territorial al del terme municipal dels municipis 
consorciats, sempre que sigui d’interès per a l’assoliment dels objectius del Parc Natural, i 
prèvia la formalització dels instruments de gestió corresponents.  
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Article 6 
Funcions, capacitat, potestats i prerrogatives  
 
1. Funcions 
 
El Consorci realitzarà per a la consecució de les esmentades finalitats, les funcions 
següents: 
 
a) Redactar i/o promoure estudis, plans i informes relatius a l'espai protegit, catàlegs 

d'edificis o monuments d'especial protecció. 
 

b) Gestionar i desenvolupar el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge i 
del Pla rector d'ús i gestió. 

 
c) Proporcionar assessorament i ajuda tècnica necessaris als ajuntaments i ens del 

Consorci, en matèria de la gestió de l'espai natural. 
 

d) Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris a l'espai natural, així com 
l'arranjament de camins, accessos, etc. 

 
e) Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents, fins i tot 

els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis de l'espai 
natural. 

 
f) Informar, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació a desenvolupar en 

tots els sectors de l'àmbit de l'espai natural, d'acord amb els aspectes específics que 
per a aquest es regulin. 

 
g) Actuar a tots els efectes com a òrgan de representació dels ens del Consorci, amb tot 

el que faci referència a l'espai natural. 
 

h) Dur a terme l'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina 
urbanística dins l'àmbit de l'espai natural, prèvia delegació, si s'escau, dels membres 
consorciats, així com la formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada gestió 
segons preveu la legislació vigent.  

 
2. Capacitat, potestats i prerrogatives  
 
El Consorci, en l’àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d’un ens 
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden 
gaudir els ens locals no territorials o institucionals en virtut de l’article 8 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació als serveis prestats i en el marc 
dels seus Estatuts i, específicament, les potestats d’execució forçosa i sancionadora, la 
reglamentària, la d’autoorganització, la de planificació i la de programació.  
 
Article 7 
Durada 
 
La durada del Consorci és per temps indefinit. 
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Títol Ill 
Govern i Administració 
 
Article 8 
Òrgans del Consorci 
 
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són: 
L’Assemblea General. 
La Presidència, dues Vicepresidències i la Vicepresidència Executiva. 
La Comissió Executiva. 
El Consell Consultiu. 
El Consell Científic Assessor. 
La Direcció Gerència. 
 
Article 9 
L’Assemblea General. Naturalesa i Composició 
 
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. També és 
l’òrgan rector del Parc Natural als efectes del previst a l’article 10.2 del Decret 146/2010, de 19 
d’octubre. Els seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern 
dels ens consorciats. 
 
2. La composició de l’Assemblea General és d’1 membre de la Generalitat de Catalunya, 
2 membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i 1 membre de cada Ajuntament adherit al Consorci i 1 de l’EMD de Valldoreix. El total de 
membres serà de 15. 
 
El representant de la Generalitat de Catalunya i els dels Ajuntaments i l’EMD de Valldoreix 
tindran 1 vot cadascun i els de la Diputació de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona tindran 3 vots cadascun. El total de vots serà de 23. 
 
3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en representació 
seva. 
 
4. L’assistència a l’Assemblea General té caràcter personal i el vot es delegable. 

 

5. Quan alguna persona que formi part de l'Assemblea General cessi del seu càrrec o lloc 
dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu 
càrrec en els òrgans del Consorci, i l'ens al qual pertanyi n’anomenarà una altra que la 
substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió 
d’un membre de l’Assemblea General. 
 

6. A petició d’algun dels membres consorciats, l’Assemblea podrà convocar, si ho considera 
oportú, a més dels membres que la integren, uns altres representants amb veu però sense vot, 
que tindran la consideració de convidats o observadors per tractar temàtiques concretes. 
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Article 10 
Atribucions de l’Assemblea General 
 
1. Correspon a l’Assemblea General: 
 
a) L’aprovació i modificació dels Estatuts. 
 
b) La dissolució i liquidació del Consorci. 
 
c) L’admissió de nous integrants en el Consorci i la separació dels seus membres. 
 
d) El nomenament de la persona que ocupi la Presidència, les vicepresidències i la 
Vicepresidència Executiva. 
 
e) L’aprovació del Pla rector d’ús i gestió. 
 
f) L’aprovació del pressupost anual del Consorci, així com de la plantilla del personal. 
 
g) L’aprovació i censura dels comptes. 
 
h) L’alienació dels béns i drets del Consorci i la contractació administrativa i privada 
atribuïda per la legislació de contractes del sector públic a l’òrgan superior de l’entitat. 
 
i) L’elecció dels membres de la Comissió Executiva i dels vocals dels diferents sectors del 
Consell Consultiu, a proposta de la Comissió Executiva. 
 
j) Qualsevol de les funcions que la legislació atribueix a l’òrgan rector del Parc Natural. 
 
2. Les decisions estratègiques que pugui prendre l’Assemblea General hauran de comptar 
amb el vot favorable de la Generalitat de Catalunya. Es consideren decisions estratègiques 
les següents: 
 
a) Modificació dels Estatuts. 
 
b) Incorporació de nous membres al Consorci. 
 
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la 

part que els afecti. 
 
d) Dissolució del Consorci. 
 
Article 11 
Sessions de l’Assemblea General 
 
1. L’Assemblea General es reunirà com a mínim una vegada a l’any, en sessió ordinària. En 
sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria pel president 
o bé quan ho proposi la tercera part dels seus membres. 
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2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels ens 
consorciats. 
 
3. La persona titular de la Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres 
de l’Assemblea General, com a mínim amb dos dies d’antelació. En la corresponent 
convocatòria de les sessions, s’indicarà la data, l’hora, el lloc i l’ordre dels temes que s’hi han 
de tractar, i la persona titular de la Secretaria n’aixecarà l’acta corresponent. 
 
4. En tot el que no s’oposi a aquests Estatuts, el seu règim de funcionament s’acomodarà al 
que disposa la legislació de règim local per als plens municipals. 
 
Article 12 
Presidència, vicepresidències i Vicepresidència Executiva 
 
1. La persona que ocupi la Presidència i les persones que ocupin les vicepresidències 
seran escollides per l’Assemblea General entre els seus membres designats en 
representació de la Generalitat, la Diputació o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera 
que cada càrrec sigui ostentat per un representant de cadascuna d’aquestes tres 
administracions.  
 
A partir del primer nomenament, que recaurà en un representant dels ens locals consorciats, 
els següents seran escollits per rotació entre els representants de cadascuna de les tres 
administracions, per mandats de dos anys. 
 
2. Les persones que ocupin les vicepresidències substituiran la persona que ocupi la 
Presidència en els casos d’absència, vacant o malaltia, en les competències d’aquesta. 
 
3. La persona que ocupi la Presidència designarà la persona candidata a ocupar la 
Vicepresidència Executiva, que assumirà les funcions que determina l’article 15. 
 
4. Sens perjudici d’un canvi de nomenament, la durada d’aquests càrrecs està vinculat als 
mandats municipals. 
 
Article 13 
Atribucions de la Presidència 
 
Correspon a la Presidència: 
  
a) Elaborar l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea General. 
 
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions de l’Assemblea General. 
 

c) Publicar, executar i fer complir els acords de l’Assemblea General i dictar les disposicions 
particulars que exigeixin el seu millor compliment. 
 
d) Comparèixer sense necessitat de poder previ davant tota classe d’autoritats, tribunals i 
jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones públiques, 
privades, físiques i jurídiques, a efectes judicials, administratius i representatius. 
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e) En casos d’urgència, l’exercici d’accions judicials o administratives. 
 
f) Les que li siguin delegades per l’Assemblea General. 
 
g) Vot de qualitat en cas d’empat en les votacions. 
 
h) Les competències no atribuïdes expressament als altres òrgans. 

 
i) La contractació administrativa i privada atribuïda per la legislació de contractes del 
sector públic al president de l’entitat. 
 
j) En casos d’urgència, les competències de l’Assemblea General establertes a les lletres f) 
a i) de l’article 10 i de la Comissió Executiva, i donar compte de les resolucions que adopti a 
la sessió següent dels òrgans col·legiats per a la seva ratificació. 
 
Article 14 
La Comissió Executiva 
 
La Comissió Executiva és un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els 
mecanismes de posada en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General. També és 
l’òrgan gestor del Parc Natural als efectes del previst a l’article 10.3 del Decret 146/2010, de 19 
d’octubre. 
   
Les seves atribucions i funcions seran les següents: 
 
a) Tramitar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts a la legislació 

urbanística. 
 
b) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació dels programes d’actuació i les seves 

revisions anuals. 
 
c) Sotmetre a l’aprovació de les autoritats competents qualsevol tipus de document i 

projecte urbanístic. 
 
d) Informar els plans i projectes elaborats per administracions i particulars, en el seu àmbit 

territorial i d’acord amb les normes reguladores que incideixin en la seva gestió i 
desenvolupament. 

 
e) Elevar a l’Assemblea General els projectes de pressupost i plantilla del personal per a la 

seva aprovació. 
 
f) Gestionar el patrimoni de sòl públic dins el seu àmbit territorial, amb la facultat d’adquirir, 

reivindicar, permutar, gravar o administrar tota mena de béns, així com assumir titularitats 
fiduciàries o dominicals de disposició, quan aquestes competències no estiguin atribuïdes 
a l’Assemblea General. 

 
g) Acceptar subvencions, donatius i cessions de tota mena. 
 
h) Tramitar i aprovar projectes d’expropiació forçosa. 
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i) Aprovar projectes i inversions i la corresponent contractació administrativa i privada en 

les quanties atribuïdes per delegació del president o de l’Assemblea General. 
 
j) Acordar operacions de crèdit i contractes de tresoreria. 
 
k) Designar la persona que ocupi el càrrec de director gerent. 
 
l) Exercir accions i interposar recursos judicials i administratius, així com l’exercici de la 

defensa en els procediments incoats contra el Consorci. 
 
m) Donar compte anualment a l’Assemblea General de la tasca realitzada, mitjançant 

memòria informativa. 
 
n) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació i les modificacions d’aquests Estatuts, dels 

reglaments, ordenances i altres normes aplicables aprovades per aquella. 
 
o) Aprovar les modificacions de pressupost quan no li correspongui al/a la director/a gerent. 
 
p) Qualsevol altra que li sigui delegada per l’Assemblea General. 
 
q) Qualsevol de les funcions que la legislació atribueix a l’òrgan gestor del Parc Natural. 
 
Article 15 
Composició de la Comissió Executiva  
 
1. La Comissió Executiva es designarà a proposta de la Presidència i amb l’aprovació de 
l’Assemblea General. 
 
2. La seva composició es fixarà en 15 membres dels quals 2 seran representants de la 
Generalitat de Catalunya, 2 de la Diputació de Barcelona, 2 de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i 1 de cada Ajuntament adherit al Consorci; sense que els designats hagin de ser 
necessàriament membres de l’Assemblea General. 
 
3. Els representants de la Generalitat de Catalunya tindran 1 vot cadascun, els de la 
Diputació de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran 2 vots cadascun, 
el de l’Ajuntament de Barcelona tindrà 3 vots i la resta de membres tindrà 1 vot cadascun. 
El total de vots serà de 21. 
 
4. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en representació 
seva. 

 
5. L’assistència a la Comissió Executiva té caràcter personal i el vot es delegable. 
 
6. La persona que ocupi la Presidència de l’Assemblea General, també presidirà la Comissió 
Executiva; podrà delegar aquesta funció en la Vicepresidència Executiva, la qual tindrà, a 
més, les funcions següents: 
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a) Presentar als òrgans competents per a la seva aprovació els plans i altres instruments 
d’ordenació i de gestió establerts a la legislació urbanística. 
 
b) Presentar els programes d’actuació i les seves revisions anuals als òrgans competents per 
a la seva aprovació. 
 
c) Presentar els projectes de pressupost i de la plantilla de personal. 

 
d) Redactar els projectes d’expropiació forçosa. 
 
e) Presentar la memòria anual. 
 
f) Coordinar i dirigir els serveis del Consorci. 
 
g) Aprovar les modificacions del pressupost en casos d’urgència, i donant-ne compte a la 
Comissió Executiva. 
 
h) Les que expressament li deleguin els altres òrgans del Consorci. 
 
Article 16 
Sessions de la Comissió Executiva 
 
La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat trimestral per tractar els 
assumptes de la seva competència.  
 
Article 17 
El Consell Consultiu i el Consell Científic Assessor. 
 
1. El Consell Consultiu és l’òrgan de caràcter consultiu, on s’integraran els sectors socials, 
acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre, 
que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci. 
 
2. El Consell Consultiu es regirà pel seu reglament, que aprovarà l’Assemblea General, la 
qual també n’aprovarà les seves competències i la composició. 
 
3. Així mateix, entre d’altres, les funcions d’aquest Consell seran les d’informació, consulta i 
assessorament respecte al Pla d’actuacions i inversions del Consorci. 
 
4. El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement 
científic, l’òrgan rector i l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a 
terme. La seva creació té lloc d’acord amb l’article 13 del Decret 146/2010, de declaració 
del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la font 
Groga i de la Rierada-Can Balasc.  
 
5. El Consell Científic Assessor es regirà pel seu reglament, que aprovarà l’Assemblea 
General, la qual també n’aprovarà les seves competències i la composició del mateix. 
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Article 18 
Direcció Gerència 
 
La persona que ocupi el càrrec de director/a gerent serà designada per la Comissió 
Executiva i assistirà i participarà en les seves reunions.  
 
La designació es farà d’acord amb un procediment en què es garanteixi la publicitat i la 
concurrència, atenent a criteris de competència professional i experiència en l’àmbit públic o 
privat, així com la seva idoneïtat, i quedarà sotmès a la relació laboral de caràcter 
especial d’alta direcció. 
 
Correspondran a la persona que ocupi el càrrec director gerent o directora gerent les 
atribucions i funcions següents: 
 
a) Executar i fer complir els acords de la Comissió Executiva. 
 
b) Exercir el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci. 
 
c) Preparar l’avantprojecte de pressupost del Consorci i dels programes d’actuació. 
 
d) Elaborar els instruments urbanístics i els projectes, i resoldre sobre les autoritzacions 

necessàries en execució de les previsions del Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge i del Pla rector d’ús i gestió, de les ordenances i d’altres normes reguladores 
que incideixin en la gestió i desenvolupament del Parc. 

 
e) Redactar la memòria anual per a la seva aprovació per part de la Comissió Executiva. 
 
f) Realitzar els actes de tràmit i impulsar els procediments. 
 
g) Realitzar les contractacions administratives i privades de caràcter menor i el 

procediment negociat en les quanties atribuïdes per delegació del president. 
 
h) Preparar la plantilla de personal. 
 
i) Aprovar les modificacions del pressupost que afectin el mateix grup de funció o quan es 

refereixin exclusivament al capítol 1, així com ordenar els pagaments. 
 
j) Realitzar totes aquelles funcions que li deleguin els altres òrgans del Consorci. 
 
Article 19 
Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
 

1. El Consorci estarà assistit per secretari o secretària, interventor o interventora i tresorer 
o tresorera i seran les persones titulars de la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria de 
l’ens d’adscripció, les quals podran designar el personal que pugui suplir-les, per 
delegació. 
 

2. El secretari o la secretària assistiran amb veu però sense vot a les reunions de 
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l’Assemblea General i de la Comissió Executiva i aixecaran les actes corresponents. 
 

3. Així mateix, l’interventor o la interventora podran assistir a les sessions de l’Assemblea 
General i de la Comissió Executiva amb veu però sense vot. 
 
Article 20 
Règim de sessions 
 
El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern i assessorament 
s’ajustaran al que disposa la legislació de règim local amb el que no estigui establert en 
aquests Estatuts. 
 
Article 21 
Tipus de personal i règims aplicables 
 

1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en el termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral, amb 
subjecció al règim jurídic de personal de l’administració d’adscripció, en base al que 
preveu la disposició addicional tretzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, atès que als efectes d’allò previst a 
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, té, entre les seves finalitats, la prevenció 
d’incendis en l’àmbit territorial vinculat al Parc Natural. 
 

2. El Consorci podrà disposar també de personal funcionari o laboral procedent de les 
administracions participants. En aquest cas, el seu règim jurídic serà el de l’administració 
pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per 
als llocs de treball equivalents a aquella. 
 

En aquest sentit, el personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci 
provindrà de qualsevol de les administracions públiques consorciades a través dels 
procediments de provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si 
s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 

3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
5. L’aprovació de la plantilla es farà conjuntament amb l’aprovació del pressupost. 

 
Article 22 
Recursos administratius 
 

Els actes administratius que emanin del director gerent seran susceptibles de recurs 
administratiu d’alçada davant la Comissió Executiva, d’acord amb les disposicions 
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reguladores del procediment administratiu comú a les administracions públiques. 
 

Els actes administratius que emanin dels altres òrgans de l’entitat posen fi a la via 
administrativa i s’hi podrà interposar, si s’escau, el recurs contenciós administratiu. 
 
Títol IV  
Règim economicofinancer 
 
Article 23 
Règim econòmic 
 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha d’estar subjecte al règim de 
pressupostació, comptabilitat i control de l’entitat a què està adscrit, sense perjudici de la 
seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria 
dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de l’administració a què 
s’hagi adscrit el Consorci. El pressupost del Consorci i els seus comptes anuals s’han 
d’incloure en els pressupostos i en el compte general de l’administració pública 
d’adscripció.  
 

Article 24 
Patrimoni del Consorci 
 

Constituiran el patrimoni del Consorci: 
 

a) Els béns que li adscriguin els ens consorciats. 
 

b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim. 
 

Article 25 
Recursos del Consorci 
 
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
 
a) Aportacions dels ens consorciats. 
b) Productes del seu patrimoni. 
c) Rendiments dels seus serveis. 
d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat. 
e) Emprèstits i préstecs. 
f) Altres recursos que puguin establir-se d’acord amb la Llei. 
 
El Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal de recaptar o 
recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic dels quals sigui 
creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptadores que consideri 
oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l’integren. 
 
Article 26 
Aportacions dels ens consorciats 
 
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci, que tendiran a ser 
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proporcionals a la capacitat de decisió en els òrgans de govern del Consorci, estan 
establertes en els programes plurianuals i pressupostos dels ens consorciats. Si no n’hi ha 
s’establiran en els programes plurianuals i pressupostos del Consorci. En aquest últim cas 
serà necessària la ratificació expressa dels òrgans de govern dels ens consorciats. Així 
mateix, s’admetrà l’aportació mitjançant la prestació de serveis i l’ajuda tècnica. 
 
De manera ordinària aquest Consorci es nodreix principalment d’aportacions procedents 
dels pressupostos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. 
 
Si les entitats consorciades incompleixen per qualsevol causa els compromisos de 
finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci haurà de limitar les seves activitats de 
manera proporcionada. Amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, 
caldrà assegurar les quantitats compromeses per les entitats consorciades. 
 
Article 27 
Elaboració del pressupost 
 
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la normativa vigent 
sobre hisendes locals, que s’elevarà a l’Assemblea General per a la seva aprovació. 
 
Article 28 
Comptabilitat del Consorci 
 
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat 
pública local. 
 
Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de contractes del sector 
públic, i la prestació de serveis públics per part del Consorci s’atindrà a la normativa 
reguladora dels serveis públics. 
 
Article 29 
Els béns del Consorci 
 
Els béns del Consorci aportats pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i 
titularitat originàries. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al 
Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió 
corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci. 
 
Els béns adquirits en el Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les 
normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns. 
 
Títol V 
Separació i dissolució del Consorci 
 
Article 30 
Procediment i efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci . 
 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d’antelació, 
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sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents.  
 
2. Un cop rebut l’avís previ de separació d’algun membre, es reunirà l’Assemblea General 
per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si 
escau, la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci si la resta dels seus 
membres no n’acorden la seva continuïtat i segueixen en el Consorci almenys dues 
administracions. 
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s’aplicaran 
les regles següents: 

 
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de 
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del 
patrimoni net, en cas d’haver tingut lloc la liquidació, si s’hagués dissolt el Consorci, tenint 
en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de 
separació al fons patrimonial del Consorci, com el finançament concedit cada any. 
  
Si el membre del Consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués 
rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci. 
 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què ha de tenir lloc el pagament de la 
quota de separació, en el supòsit que resulti positiva; així com la forma i condicions de 
pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és 
negativa. 
 
La separació efectiva del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 
 
b) Si l’administració que exerceix el dret de separació fos a la que està adscrit el Consorci, 
s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci 
s’adscriu, en aplicació dels criteris establerts a la Llei. 
 
Article 31 
Dissolució 
 
La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
La dissolució del Consorci es produirà: 
 
1. Per disposició legal. 
2. Per impossibilitat d’acomplir les finalitats que li són pròpies. 
3. Per acord unànime dels ens consorciats. 
4. Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
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Article 32 
Acord de dissolució. 
 
1. L’Assemblea General del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador, que ha de ser un òrgan o entitat, vinculat o dependent de l’Administració 
pública a la qual s’adscrigui el Consorci, i aprovarà els criteris de liquidació del Consorci i 
també la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets i determinarà la solució 
de les obligacions respectives. 
 
2. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci, d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni 
net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que 
hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, com el 
finançament concedit cada any. 
 
3. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota 
de liquidació en el supòsit que resulti positiva. 

 
4. Els ens consorciats podran acordar, per unanimitat, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat segons el previst en la normativa vigent jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del 
Consorci que es liquida. La cessió global d’actius i passius implicarà l’extinció sense 
liquidació del Consorci. 
 
5. L'acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal del 
Consorci, amb respecte a tots els seus drets. 
 
6. En tot allò no previst en el present article ni en la normativa reguladora del règim jurídic 
del sector públic, cal atenir-se al que preveu el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el 
règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, 
de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.  
 
Disposició addicional única 
 
Els efectes de tot ordre que pugui produir la declaració de Collserola com a Parc Natural, 
segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, no afecten les competències de 
gestió assumides pel Consorci. 
 
Disposició transitòria 
 
Primera 
 
Correspon al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola la gestió del Pla especial 
d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola, aprovat definitivament per la 
Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 1 d’octubre de 1987, amb text refós aprovat 
per la mateixa Corporació mateixa en data 28 de gener de 1988, mentre no s’aprovi 
definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge previst a l’article 5 
de la Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals, en concordança amb l’article 8.5 del 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural i 
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l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme”. 
 

SEGON. SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les 
actuacions materials per a l’execució de l’acord anterior que siguin comuns a tots els 
ens consorciats, previstes a la legislació vigent, especialment, les relatives a la 
publicació de l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós, el qual serà de caràcter col·lectiu i 
substituirà el que ha de publicar separadament aquesta corporació.” 
 
Documents vinculats 
Informe(07553a02619b44490dcb) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
El Secretari delegat   Jose Luis Martínez-Alonso Camps (SIG)       14/04/2021, 10:59 

Petra Mahillo Garcia (SIG)          14/04/2021, 12:28 
     CPISR-1 C Josep Abella Albiñana         14/04/2021, 16:43 
 

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia. El debat es troba recollit en 
la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=1990 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: 
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). 
 

1.5.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa ratificar la 
modificació dels Estatuts del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques (Ivàlua), aprovada pel seu Consell Rector en sessió de data 15 de 
març de 2021. (Exp. núm. 2021/0007246) 
 
“I. ANTECEDENTS  

 
1. La Diputació de Barcelona va aprovar, per Decret de la Presidència número 

598/05, de 21 de desembre, el Protocol d’intencions per a la creació d’un 
Consorci titular del Centre per a la Investigació i Avaluació de Polítiques i 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=1990
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Serveis Públics, entre la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya –IDESCAT–, la Diputació de Barcelona, la Fundació 
Jaume Bofill i la Universitat Pompeu Fabra, amb l’objecte d’impulsar la recerca i 
l’avaluació de polítiques públiques i comprovar la seva eficàcia en relació amb els 
objectius de les mesures implantades. 

 
2. Fruit dels acords assolits en l’avantdit Protocol, i prèvia habilitació del Ple de la 

corporació mitjançant l’acord de Ple de data 27 de juliol de 2006 (AP 153/06), el 
qual aprovà la creació i els Estatuts de l’ens, la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb els ens esmentats anteriorment, va constituir, en data 17 
d’octubre de 2006, el Consorci Titular del Centre per a la Investigació i Avaluació 
de Polítiques Públiques.  

 
3. Aquest Consorci va modificar, en primer terme, la seva denominació per la de 

Consorci Titular de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), 
arrel de la reforma estatutària aprovada pel Consell Rector del Consorci en data 6 
de maig de 2010, ratificada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
adoptat en sessió de data 1 de juliol de 2010 (AP 162/10) i per la resta d’ens 
consorciats, i publicada al BOPB de data 29 de setembre de 2010, i 
posteriorment, fruit de la reforma estatutària aprovada pel Consell Rector del 
Consorci en data 22 d’abril de 2015, ratificada pels ens consorciats i publicada en 
els termes que s’indiquen en l’antecedent següent, va adoptar l’actual 
denominació de Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
(Ivàlua) –Consorci Ivàlua, en endavant–. 

 
4. Amb les finalitats, d’una banda, d’adequar el text del Estatuts del Consorci Ivàlua 

a les competències atribuïdes a les unitats directives del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i, d’altra banda, 
d’adaptar-los a les exigències de les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, així com configurar el Consorci com a mitjà propi instrumental i 
servei tècnic de les administracions consorciades i ens dependents o 
vinculats, van tenir lloc sengles modificacions estatutàries. 
  
Aquestes modificacions es van dur a terme, respectivament, pels acords del 
Consell Rector del Consorci de dates 16 de juliol de 2013 –ratificat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona per acord número 22/14, de 27 de febrer, i per la resta 
d’ens consorciats– i 22 d’abril de 2015 –ratificat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona per acord número 92/15, de 14 de maig, i per la resta d’ens 
consorciats–, els quals van ser objecte de les respectives publicacions al DOGC 
de dates 17.07.2014 i 23.07.2015. 
 

5. El Consorci Ivàlua s’integra actualment per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a la qual es troba adscrit mitjançant el departament competent en 
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matèria d’economia i finances (art. 1.2 Estatuts del Consorci), la Diputació de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. 

 
6. L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP), incorporà en el seu article 32 una nova regulació dels 
mitjans propis, la qual fa esment a un seguit de requisits. En relació amb 
aquests requeriments, des d’aquesta entitat s’ha manifestat que “durant el procés 
de revisió dels mitjans propis de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic s’ha constatat que el Consorci Ivàlua no compliria la totalitat dels requisits 
establerts per l’article 32 de la LCSP per tal de poder continuar mantenint la 
condició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat i de la resta d’entitats 
consorciades”. 

 
7. Amb vista a acollir la nova regulació dels mitjans propis, i en base a les 

consideracions efectuades al respecte per l’Informe número 168/2018 de 
l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, de data 10 de desembre de 2018, 
incorporat a l’expedient, el Consell Rector del Consorci Ivàlua adoptà, en data 12 
de desembre de 2018, per majoria absoluta dels seus membres un acord pel qual 
s’aprovà inicialment una proposta de nou redactat d’Estatuts i es proposà la seva 
ratificació per part de les institucions consorciades. Malgrat que el Ple de la 
Diputació de Barcelona va ratificar l’avantdita proposta de reforma estatutària 
mitjançant acord adoptat en sessió de data 28 de febrer de 2019 (AP 16/19), 
aquesta no va prosperar, donades les objeccions formulades per l’Informe de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (Exp. SIG19VEH1755), de 
data 10 de gener de 2010, incorporat a l’expedient, el qual evidencià la 
necessitat de detallar les aportacions de les entitats consorciades amb vista a 
dotar al Consorci d’una major seguretat i rigor pressupostari. 

 
8. En data 15 de març de 2021, el Consell Rector del Consorci Ivàlua ha aprovat 

una nova modificació del seu text estatutari en la qual es suprimeixen els articles 
13 i 17.2 dels Estatuts del Consorci, s'inclouen un nou article 15, sobre 
aportacions dels ens consorciats, i un apartat 7 a l'article 22, sobre la separació 
de les institucions consorciades en cas que no estiguin al corrent de les seves 
obligacions, i es modifica la redacció dels articles 3, 6.1.c).1, 7.j), 11.h), 14, 18 i 
23.3. Altrament, com a conseqüència de les modificacions esmentades, es 
modifica la numeració dels articles i les diferents remissions que contenen. 
 
La modificació dels Estatuts del Consorci es concreta en els termes següents:  
 
a) Es substitueix la paraula composició per la de membres en el títol de l’article 3 

amb vista a homogeneïtzar les mencions als integrants del Consorci que es fan 
en tot el text dels Estatuts, en què s’utilitza el segon terme. 
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b) Es modifica el tercer paràgraf de l’article 6.1.c).1, relatiu a la composició d’una 
de les quatre vocalies corresponents a la Generalitat de Catalunya en el 
Consell Rector del Consorci, la qual s’atribueix a un representant del Consell de 
Treball, Econòmic i Social que nomena el departament competent en matèria 
d’ocupació, tot substituint la menció a departament competent en matèria 
d’empresa i ocupació. 
 

c) S’inclou una nova competència del Consell Rector en l’article 7.j), consistent en 
proposar els límits màxims de les eventuals operacions d’endeutament en què 
pugui incórrer el Consorci a l’òrgan competent per a la seva aprovació. 
 

d) S’inclou una menció expressa en l’article 11.h) dels Estatuts als contractes 
programa, com a instrument de col·laboració amb les entitats públiques i 
privades. 
 

e) Es suprimeix el redactat de l’article 13 dels Estatuts, amb vista a adaptar el seu 
text a les prescripcions relatives als mitjans propis de l’article 32 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), atesa la 
constatació que ja no reuneix els requisits per tenir aquesta qualificació jurídica. 
I en la nova redacció –que es correspon amb la de l’article 14 dels Estatuts-, 
relativa al règim jurídic del Consorci, es procedeix a la supressió del terme 
subsidiàriament en al·lusió a la normativa autonòmica i estatal, d’acord amb les 
disposicions de l’article 119 de la LRJSP. 
 

f) El redactat de l’article 15 dels Estatuts passa a integrar el contingut del nou 
article 14. 
 

g) S’inclou un nou redactat de l’article 15, el qual regula les aportacions dels ens 
consorciats, tot especificant les obligacions d’aquests, els tipus, criteris i 
proporció de les aportacions, i el règim d’aplicació en cas d’incompliments dels 
compromisos. 
 

h) Es suprimeix l’article 17.2 del Estatuts, que fa referència a l’aprovació de les 
tarifes del Consorci en la seva actuació com a mitjà propi instrumental, en 
congruència amb la supressió de l’article 13, i pels mateixos motius que 
aquesta. 

 
i) Amb la finalitat d’adaptar el text dels Estatuts a la normativa vigent, es 

substitueix la referència que es fa en l’article 18 d’aquests al text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, per una referència a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
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j) S’introdueix un nou apartat 7 en l’article 22 que preveu que el Consell Rector 
pugui acordar la separació del membre consorciat que no es trobi al corrent de 
les seves obligacions, de conformitat amb el que estableix l’article 15. 

 
k) Amb la finalitat d’adaptar el text dels Estatuts a la normativa vigent, es 

substitueix la referència de l’article 23.3 dels Estatuts a l’article 14 de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa, per una referència a l’article 127 de la Llei 
40/2015, de règim jurídic del sector públic. 
 

l) S’introdueix un nou apartat 7 en l’article 23 que preveu que el Consell Rector 
pugui acordar la separació del membre consorciat que no es trobi al corrent de 
les seves obligacions, de conformitat amb el que estableix l’article 15. 
 

m) S’incorpora un annex amb les aportacions dineràries ordinàries dels ens 
consorciats en l’exercici 2020, com a valors de referència per al manteniment 
de la proporcionalitat de les aportacions de caràcter ordinari que hauran 
d’efectuar aquests en els termes de l’article 15.4 dels estatuts. 
 

9. En data 23 de març de 2021, a proposta del Vicepresident i Conseller d’Economia 
i Hisenda, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha adoptat l’Acord 
GOV/32/2021, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts del Consorci Institut 
Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), i se n'aprova el text íntegre, la 
part dispositiva del qual disposa:  

 
“-1 Autoritzar la modificació dels Estatuts del Consorci Institut Català d'Avaluació 
de Polítiques Públiques i aprovar el text íntegre dels nous Estatuts, que s'adjunta 
com a annex a aquest Acord. 
 
 -2 Els Estatuts d'Ivàlua que consten a l'annex d'aquest Acord substitueixen el 
text dels Estatuts aprovats per l'Acord GOV/115/2015, de 21 de juliol (DOGC 
núm. 6919, de 23.7.2015). 
 
 -3 Aquesta modificació ha de ser ratificada per les institucions consorciades i 
produirà efectes en la data en què ho faci la darrera. 
 
 -4 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
L’esmentat acord ha estat publicat en el DOGC núm. 8373 del 25 de març de 
2021. 
 

10. En base als antecedents exposats, i a l’empara dels fonaments de dret que 
s’exposen seguidament, és procedent que el Ple de la Diputació de Barcelona 
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ratifiqui l’acord d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Ivàlua, 
adoptat pel seu Consell Rector en data 15 de març de 2021. 

 
II. FONAMENTS DE DRET 

 
1. La regulació dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la disposició 

addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47, 164, 165, 209, 213 
i 220 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

 
2. La regulació dels mitjans propis instrumentals es troba continguda a l’article 32 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquest article 
explicita els requisits necessaris per tal que una persona jurídica, de dret públic o 
privat, pugui tenir la consideració de mitjà propi personificat d’una entitat del sector 
públic, requisits aquests que no s’acompleixen pel Consorci Ivàlua, segons ha estat 
confirmat per ell mateix. 

 
3. Les modificacions proposades al text dels Estatuts del Consorci (DOGC 

23.07.2015) suposen una adaptació a la legalitat vigent, concretament, a les 
disposicions dels articles 119, 124.b) i 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

 
4. Quant a la tramitació de la modificació dels Estatuts cal formular les consideracions 

següents: 
 

1ª Tal com prescriu l’article 1.2 dels Estatuts, el Consorci Ivàlua està adscrit a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent 
en matèria d'economia i finances. 
 
2ª D’acord amb l’article 21 dels Estatuts, la modificació del Estatuts s'ha de fer a 
proposta del Consell Rector. Qualsevol modificació ha de ser aprovada, en una 
sessió amb caràcter extraordinari, per majoria absoluta dels membres del Consell i 
ser proposada perquè la ratifiquin a les institucions consorciades. La modificació 
s'ha de publicar. 
 
3ª El propi acord del Govern de la Generalitat de 23.3.2021, tot apel·lant a l’article 
115 de la Llei 26/2010 i ultra disposar que els estatuts que consten a l’annex 
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substitueixen els aprovats l’any 2015, preveu únicament que la modificació ha de 
ser ratificada per les institucions consorciades i que produirà efectes en la data en 
què ho faci la darrera, sense fer esment de cap altre tràmit més. 
 
4ª Atesos aquests antecedents es considera que la Diputació de Barcelona ha de 
pronunciar-se sobre la ratificació de la modificació estatutària, sense dur a terme 
cap altra actuació. 
 

5. La competència per a l’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels 
estatuts del Consorci correspon al Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb el 
que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i 114.3.d) del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 
313.2 del ROAS. 

 
6. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació 

de Barcelona, l’informe previ, preceptiu i no vinculant que consta a l’expedient 
en compliment de l’article 179 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 3.3.c) i 
3.3.d).1, i 4.1.b).5, respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), aprovada pel Consell Rector del Consorci 
en data 15 de març de 2021, que afecta el títol de l’article 3, el contingut dels articles 
6.1.c).1, 7.j), 11.h), 14, 15, 18 i 23.3, suprimeix els articles 13 i 17.2, i incorpora un 
Annex, tot donant una nova redacció als articles 7, 11, 13, 14, 15 i 22, tal com es 
detalla a la part expositiva del Dictamen, i de resultes de la qual el text dels Estatuts 
queda fixat en els termes següents: 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIÓ DE 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

 
Capítol 1. Disposicions generals 
  
Article 1. Naturalesa, adscripció i domicili 
 
1.1 El Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) és una entitat de 
dret públic de caràcter associatiu i voluntari, i de durada indefinida, amb capacitat per crear i 
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gestionar serveis i realitzar activitats, en els termes que estableix la normativa aplicable a 
les entitats consorciades i en el marc d'aquests Estatuts. 
 
1.2 El Consorci Ivàlua està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el departament competent en matèria d'economia i finances. 
 
1.3 El Consorci estableix el seu domicili legal a la ciutat de Barcelona, al carrer de la 
Diputació, 108, 4t 1a. El Consell Rector pot acordar un canvi de domicili. Aquest canvi s'ha 
de publicar. 
  
Article 2. Personalitat jurídica 
 
El Consorci Ivàlua té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per realitzar actes 
d'administració i de disposició de béns, signatura de contractes i, en general, tots els actes 
necessaris per assolir, d'acord amb la legislació vigent aplicable en cada supòsit, l'objectiu i 
les finalitats que estableixen aquests Estatuts. 
 
 Article 3. Membres 
 
3.1 El Consorci Ivàlua està format pels membres següents: 
 
a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
b) La Diputació de Barcelona. 
 
c) La Universitat Pompeu Fabra. 
 
3.2 Es poden integrar al Consorci altres membres, que han de tenir la condició 
d'administracions públiques o organismes públics que persegueixin finalitats d'interès públic 
concurrents amb les del Consorci Ivàlua i que puguin contribuir a complir millor el seu 
objectiu. 
 
La incorporació de nous membres comporta l'ampliació del nombre de membres del Consell 
Rector i, si escau, de la resta d'òrgans del Consorci, que es determinin en l'acord 
d'admissió, i en els termes, les regles de proporcionalitat i les condicions que s'hi 
estableixin. 
 
Les propostes de nous membres han de ser presentades al Consell Rector del Consorci per 
alguna de les entitats que en formen part, i requereixen l'aprovació per majoria absoluta. 
  
Article 4. Finalitats 
 
El Consorci té com a missió la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les 
administracions públiques catalanes, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin 
finalitats d'interès públic i entre la ciutadania en general. 
 
Per portar a terme aquesta missió, Ivàlua té com a funcions principals: 
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a) Avaluar polítiques públiques per encàrrec de les administracions públiques i de les 
entitats sense ànim de lucre. 
 
b) Dissenyar instruments que permetin a les administracions públiques i a la societat en 
general realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques. 
 
c) Detectar temàtiques d'interès per a les administracions públiques i les entitats sense ànim 
de lucre, per al disseny, la planificació, la implementació i l'avaluació de les polítiques 
públiques, i assessorar sobre aquestes temàtiques. 
 
d) Generar coneixement i produir informació i documentació que permetin a les 
administracions públiques i a les entitats sense ànim de lucre en general realitzar anàlisis i 
avaluació de polítiques públiques. 
 
e) Realitzar activitats de formació sobre avaluació de polítiques públiques o participar en 
programes de formació d'altres organismes que tenen aquesta mateixa finalitat. 
 
f) Desenvolupar projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques o participar en 
programes de recerca d'altres organismes que tenen aquesta mateixa finalitat. 
 
g) Promocionar i difondre l'avaluació i l'establiment d'estàndards de qualitat per millorar 
l'avaluació. 
 
h) Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques, mitjançant formats i 
canals adaptats als diferents tipus de destinataris. 
 
i) Desenvolupar altres activitats que facilitin el compliment de la seva missió. 
  
Capítol 2. Òrgans de govern, direcció i assessorament 
  
Article 5. Òrgans 
 
El Consorci Ivàlua es regeix pels òrgans següents: 
 
5.1 Òrgans de govern i direcció: 
a) El Consell Rector. 
b) El president o presidenta. 
c) La Direcció Executiva. 
 
5.2 Amb caràcter potestatiu, un òrgan d'assessorament: el Consell Assessor 
 
Article 6. Composició i naturalesa del Consell Rector 
 
6.1 El Consell Rector és el màxim òrgan de govern del Consorci, està integrat per les 
entitats consorciades i s'estructura de la manera següent: president o presidenta, 
vicepresident o vicepresidenta, vocalies i secretari o secretària. 
 
a) El president o presidenta és designat pel departament competent en matèria d'economia i 
finances entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit d'actuació del Consorci. 
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b) El vicepresident o vicepresidenta és designat per la Diputació de Barcelona, entre una de 
les dues vocalies nomenades per la Diputació de Barcelona, i substitueix el president o 
presidenta en cas d'absència, vacant, malaltia o causa d'abstenció. 
 
c) Les vocalies són designades de la manera següent: 
 
c.1. Quatre vocalies que representen la Generalitat de Catalunya, que han de ser les 
següents: 
 
- Dues vocalies que nomena el departament competent en matèria d'economia i finances i 
que ho són per raó de càrrec amb rang de secretari o secretària general, o director o 
directora general. 
 
- Una vocalia del Consell Interuniversitari de Catalunya que nomena el departament 
competent en matèria d'universitats. 
 
- Una vocalia del Consell de Treball, Econòmic i Social que nomena el departament 
competent en matèria d'ocupació, que ho és per raó de càrrec, a proposta del Consell de 
Treball, Econòmic i Social. 
 
c.2. La Diputació de Barcelona ha de nomenar com a vocals dues persones que han de ser 
un diputat o diputada i una persona experta en l'àmbit de l'avaluació. 
 
c.3. Una vocalia que designa la Universitat Pompeu Fabra. 
 
d) El secretari o secretària és nomenat pel Consell Rector i ha d'assistir a les reunions, amb 
veu però sense vot. 
 
6.2 També ha d'assistir a les reunions del Consell el director o directora executiu, que hi 
participa amb veu però sense vot. 
 
6.3 El president o presidenta i les vocalies es nomenen per a períodes renovables de quatre 
anys. 
 
6.4 Els membres del Consell Rector que es nomenin per raó del càrrec que ocupen han de 
cessar en la seva representació en el moment en què perdin la condició per la qual es van 
nomenar, i s'han de substituir en el Consell Rector per qui reglamentàriament els substitueixi 
en el càrrec. 
 
6.5 Els membres del Consell Rector que siguin nomenats a títol personal per una institució 
es poden revocar a proposta d'aquesta i amb l'aprovació del Consell Rector. 
 
6.6 En el cas de vacant d'un dels membres del Consell durant el període a què es refereix 
l'article 6.3, la persona que ocupi la vacant té la condició de membre del Consell fins a 
l'acabament del període per al qual va ser nomenada la persona substituïda. 
 
6.7 Els membres del Consell Rector no perceben cap retribució, ni drets d'assistència. 
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Article 7. Competències del Consell Rector 
 
El Consell Rector, òrgan màxim de govern del Consorci, té les atribucions següents, que es 
detallen a títol enunciatiu i no limitador: 
 
a)  Establir les regles, directrius i criteris generals d'actuació i funcionament del Consorci i 

aprovar la forma de gestió per la qual s'ha de regir el compliment de les seves finalitats. 
 
b)  Aprovar el marc pressupostari plurianual per als pressupostos del Consorci. 
 
c) Aprovar el pressupost anual del Consorci, els comptes anuals i la liquidació del 

pressupost vençut. 
 
d)  Establir els límits de les quanties d'eventuals modificacions pressupostàries. 
 
e)  Fixar i aprovar els preus i les tarifes corresponents per les seves activitats. 
 
f)  Aprovar la memòria anual d'activitats del Consorci. 
 
g)  Aprovar el pla anual d'actuacions i projectes. 
 
h)  Aprovar els programes d'inversió i finançament del Consorci. 
 
i)  Contractar el director o directora executiu, i establir les retribucions que aquesta persona 

hagi de percebre en l'exercici del seu càrrec. 
 
j)  Proposar els límits màxims de les eventuals operacions d'endeutament en què pugui 

incórrer el Consorci a l'òrgan competent per a la seva aprovació. 
 
k)  Proposar la modificació dels Estatuts i la supressió, dissolució i liquidació del Consorci. 
 
l)  Establir els límits econòmics a partir dels quals l'òrgan de contractació necessita 

autorització per licitar i adjudicar els contractes del Consorci i realitzar l'autorització 
corresponent. 

 
m) Nomenar les persones que, per la seva condició d'expertes en el camp de les polítiques 

públiques, l'àmbit acadèmic, social o econòmic, han de constituir el Consell Assessor. 
 
n) Canviar el domicili del Consorci. 
 
Article 8. Règim de reunions 
 
8.1 El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari dos cops l'any, i amb caràcter 
extraordinari a iniciativa del president o presidenta o quan ho sol·liciti formalment alguna de 
les institucions consorciades. 
 
8.2 El Consell Rector es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les 
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persones que en formen part, garantint la identificació de les persones que participen en la 
sessió. La reunió s'ha d'entendre celebrada al domicili del Consorci. 
 
8.3 El secretari o secretària, per encàrrec explícit del president o presidenta, ha de convocar 
les reunions, amb informació prèvia de l'ordre del dia, amb un període de preavís que no pot 
ser inferior a set dies naturals. 
 
8.4 Les reunions s'han de celebrar en primera convocatòria quan hi siguin presents el 
president o presidenta i almenys una persona representant de cadascuna de les institucions 
que formen el Consorci. Si no és així, s'ha de celebrar en segona convocatòria mitja hora 
més tard, quan hi siguin presents almenys el president o presidenta o el vicepresident o 
vicepresidenta i les persones representants de dues de les entitats consorciades. 
 
8.5 Pot ser convocada a les reunions del Consell, a iniciativa del president o presidenta o a 
requeriment d'alguna de les vocalies, en qualitat d'expert, qualsevol persona l'assistència de 
la qual s'estimi adequada d'acord amb els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
corresponent. 
 
Article 9. Règim d'adopció d'acords 
 
9.1 Cada membre del Consell Rector disposa d'un vot. El president o presidenta disposa de 
vot de qualitat. 
 
Els acords del Consell Rector es prenen per majoria simple, llevat de la proposta de 
membres nous, la modificació dels Estatuts i la separació i la dissolució del Consorci, que 
requereixen majoria absoluta. 
 
9.2 Per adoptar els acords es requereix un quòrum d'assistència a les sessions almenys del 
president o presidenta o del vicepresident o vicepresidenta i les persones representants de 
dues de les entitats consorciades. 
 
9.3 També es poden adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, 
comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets 
d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi 
l'autenticitat. En aquests casos, s'entendrà que l'acord s'adopta al domicili del Consorci i en 
la data de recepció del darrer dels vots emesos de manera vàlida. 
 
Article 10. President o presidenta del Consell Rector 
 
El president o presidenta del Consell Rector té les funcions següents: 
 
a) Exercir la representació més alta del Consorci. 
 
b) Convocar, presidir i donar per finalitzades les reunions del Consell Rector, així com dirigir-
ne les deliberacions. 
 
En absència del president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta ha d'exercir 
aquestes funcions. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Article 11. Director o directora executiu 
 
El director o directora executiu té les funcions següents: 
 
a) Dirigir l'activitat de l'alta direcció del Consorci, d'acord amb les directrius del Consell 

Rector. 
 
b) Exercir les funcions d'òrgan de contractació per delegació del Consell Rector i fer el 

seguiment de l'execució de tota la contractació del Consorci. 
 
c) Elaborar i presentar al Consell Rector l'avantprojecte del pla anual d'actuació i fer el 

seguiment de l'execució i de les activitats previstes. 
 
d)  Gestionar, custodiar i conservar el patrimoni definit a l'article 16 d'aquests Estatuts. 
 
e)  Gestionar els recursos financers del Consorci, ordenant i executant despeses i contraient 

obligacions conforme amb el pressupost aprovat. 
 
f)  Preparar la documentació dels assumptes que hagin de sotmetre's a la consideració del 

Consell Rector i informar de tot el que sigui necessari per exercir de manera adequada 
les seves competències. 

 
g) Exercir davant dels tribunals tot tipus d'accions judicials. 
 
h) Negociar els acords necessaris per al funcionament del Consorci conforme amb el pla 

aprovat pel Consell Rector i signar –quan no ho faci el president o presidenta– els 
convenis, els contractes programa i altres instruments de col·laboració amb entitats 
públiques i privades. 

 
i) Elaborar i presentar al Consell Rector l'avantprojecte de pressupost anual del Consorci, 

l'informe sobre els comptes anuals i la proposta de liquidació del pressupost vençut. 
 
j) Elaborar l'esborrany de la memòria anual d'activitats. 
 
k) Executar els acords del Consell Rector. 
 
l)  Formular els comptes anuals. 
 
m) Les altres funcions que li delegui el Consell Rector. 
 
Article 12. Competències del Consell Assessor 
 
12.1 El Consell Rector d'Ivàlua pot acordar la creació d'un consell assessor compost per 
persones expertes de prestigi reconegut en el camp de les polítiques públiques, en l'àmbit 
acadèmic, social o econòmic. La seva finalitat és assessorar el director o directora executiu i 
el Consell Rector, i actuar com a òrgan de pensament i reflexió, tant per al mateix Consorci 
com per a la resta de la societat i la ciutadania. 
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12.2 El Consell Assessor s'ha de dotar d'un reglament intern en què es defineixi el seu 
règim de funcionament. 
 
12.3. Els membres del Consell Assessor no perceben cap retribució, ni drets d'assistència. 
   
Capítol 3. Règim jurídic, economicofinancer i de personal 
 
Article 13. Règim jurídic 
 
El Consorci es regeix per les disposicions d'aquests Estatuts, per la reglamentació interna 
dictada en el seu desenvolupament i per la normativa autonòmica i estatal que li sigui 
d'aplicació. 
 
Article 14. Recursos econòmics 
 
14.1. Els recursos econòmics del Consorci són els següents: 
 
a) Les aportacions que rebi amb càrrec als pressupostos de les institucions consorciades. 
 
b) Els ingressos produïts per les taxes, els preus i les tarifes corresponents que pugui 
obtenir per les seves activitats, així com els rendiments del seu patrimoni. 
 
c) Les transferències, subvencions, donacions i aportacions que facin a favor seu altres 
administracions, entitats públiques i organismes privats o particulars. 
 
d) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits. 
 
e) Altres legalment establerts. 
 
14.2. El Consorci pot aportar recursos al finançament d'activitats de formació, recerca i 
assessorament que li siguin encomanades per les administracions públiques per tal 
d'estimular-ne la realització i de participar en la gestió i difusió dels resultats. 
 
Article 15. Aportacions dels ens consorciats 
 
15.1 El Consorci comptarà anualment amb aportacions ordinàries provinents dels ens 
consorciats, ja sigui en forma de transferències corrents o de capital, aportacions 
patrimonials o en espècie, amb la finalitat de garantir el finançament de les despeses de 
funcionament del Consorci i de les seves inversions. 
 
15.2 Les aportacions dels ens consorciats podran ser de dos tipus: 
 
a) Dineràries, a càrrec dels pressupostos de les entitats consorciades. 
 
b) No dineràries, que podran consistir en l'aportació de béns mobles o immobles o de 
serveis necessaris per al funcionament del Consorci. 
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15.3 En la mesura que no siguin cobertes pels ingressos propis del Consorci, les entitats 
consorciades assumeixen les aportacions ordinàries necessàries per fer front al 
funcionament ordinari del Consorci sobre la base dels criteris següents: 
 
- L'Administració de la Generalitat de Catalunya finançarà despeses de personal i de 
funcionament mitjançant una aportació dinerària anual. També finançarà inversions de 
capital. 
 
- La Diputació de Barcelona finançarà despeses de personal i de funcionament mitjançant 
una aportació dinerària anual. 
 
- La Universitat Pompeu Fabra realitzarà aportacions en espècie proporcionant allotjament 
web i suport tècnic per al manteniment anual del Repositori d'avaluacions, el disseny d'altres 
eines i recursos per al foment de l'avaluació, i facilitant, d'acord amb la normativa patrimonial 
aplicable, la utilització de les seves instal·lacions, així com la ubicació de la seu d'Ivàlua en 
algun dels espais de la Ciutadella del Coneixement, d'acord amb els acords preferents que 
s'hi estableixin.  
 
15.4 En el cas de les aportacions dineràries, s'intentarà mantenir la proporcionalitat de les 
de caràcter ordinari efectuades pels ens consorciats sobre la base de les quantitats fixades 
en l'exercici 2020 i que figuren a l'annex. 
 
15.5 Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, els ens consorciats poden realitzar 
aportacions extraordinàries per finançar altres activitats o projectes en els termes que 
acordin amb el Consorci. 
 
15.6 Les aportacions ordinàries dels ens consorciats han de ser objecte d'establiment i 
ordenació anual mitjançant els seus mecanismes d'aprovació de pressupost anual i han 
d'estar recollides en el pressupost del Consorci. 
 
15.7 L'ens consorciat que no compleixi els seus compromisos de finançament de l'exercici 
pressupostari en curs tindrà suspès temporalment el seu dret de vot i participació en els 
òrgans de govern del Consorci a partir del primer dia de l'exercici següent.  
 
15.8 En cas d'incompliment de les aportacions establertes, el Consell Rector ha d'adoptar 
les mesures oportunes tendents a revisar el pla d´actuacions per ajustar-lo als recursos 
efectius de l'entitat. Es pot acordar també la separació del membre consorciat del Consorci, i 
s'ha de determinar en aquest supòsit el que resulti procedent en relació amb l'abonament i 
liquidació del deute pendent.  
 
Article 16. Patrimoni 
 
16.1 El Consorci té un patrimoni propi vinculat a les seves finalitats, al qual s'integren, en 
qualitat de béns cedits en ús, els que les institucions consorciades acordin. 
 
16.2 Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades. 
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b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
 
16.3 El patrimoni del Consorci queda reflectit en l'inventari corresponent, que revisa i aprova 
anualment el Consell Rector. 
 
16.4 El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa que regula el 
patrimoni de l'Administració de la Generalitat. 
 
Article 17. Tarifes 
 
El Consorci Ivàlua es proveeix de les tarifes que abonen les persones usuàries per als 
serveis que presta. Aquestes tarifes i les seves variacions s'estableixen, en tot cas, 
preservant el principi de la lliure competència i de conformitat amb la normativa d'aplicació. 
 
Article 18. Règim contractual 
 
De conformitat amb l'article 3.1.d de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
l'activitat contractual del Consorci es regeix pel que estableix la Llei esmentada. 
 
Article 19. Règim financer 
 
19.1 El règim pressupostari, de comptabilitat i control d'aplicació al Consorci és el de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
19.2 El Consorci està subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control 
financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances 
públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
19.3 El pressupost del Consorci forma part dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
19.4 Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Article 20. Règim del personal 
 
EI personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral i ha de procedir exclusivament 
de les administracions participants. 
 
El seu règim jurídic és el de l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en 
cap cas poden superar les establertes per a llocs de treball equivalents a les de 
l'Administració. 
 
Excepcionalment, quan no sigui possible disposar de personal procedent de les 
administracions participants en el Consorci per causa de la singularitat de les funcions a 
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exercir, l'òrgan competent de l'Administració a la qual s'adscrigui el Consorci pot autoritzar la 
contractació directa de personal per part del Consorci per exercir les funcions esmentades. 
 
Capítol 4. Modificació dels Estatuts i separació i dissolució del Consorci 
 
Article 21. Modificació dels Estatuts 
 
La modificació del Estatuts s'ha de fer a proposta del Consell Rector. Qualsevol modificació 
ha de ser aprovada, en una sessió amb caràcter extraordinari, per majoria absoluta dels 
membres del Consell i ser proposada perquè la ratifiquin a les institucions consorciades. La 
modificació s'ha de publicar. 
 
Article 22. Separació del Consorci i efectes de la separació 
 
22.1 Qualsevol de les entitats consorciades pot acordar separar-se del Consorci, però amb 
les condicions següents: 
 
a) S'ha de formular per escrit notificat al Consell Rector amb un preavís de tres mesos, i 
justificar el motiu de la separació. 
 
b) Ha d'estar al corrent dels seus compromisos adquirits i garantir la liquidació de les 
obligacions pressupostàries aprovades abans d'exercir el dret de separació. 
 
22.2 L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, excepte en el cas 
que la resta dels seus membres n'acordin la continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci 
almenys dues administracions, sense comptar les entitats o organismes vinculats, d'acord 
amb la legislació vigent i en la forma establerta en aquests Estatuts. 
 
22.3 Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la 
intervenció de l'Administració de la Generalitat del departament competent en matèria 
d'economia i finances ha de calcular la quota de separació, atenent els mateixos criteris que 
s'han d'aplicar en el cas de liquidació. 
 
22.4 Quan l'exercici del dret de separació provingui de la institució en què el Consorci està 
adscrit, la resta d'institucions han d'acordar a quina de les altres administracions públiques 
queda adscrit. 
 
22.5 En el cas que el Consorci hagi de fer una reducció de plantilla, per la separació d'un o 
diversos membres, s'ha d'estar al que disposi la legislació laboral. 
 
22.6 El Consorci ha d'acordar la manera i condicions en què es pagarà la quota de 
separació, si és positiva; així com la manera i condicions de pagament del deute que 
correspongui a qui exerceix el dret de separació, si la quota és negativa. 
 
22.7 El Consell Rector pot acordar la separació del membre consorciat que no es trobi al 
corrent de les seves obligacions, de conformitat amb el que estableix l'article 15. 
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Article 23. Dissolució del Consorci 
 
23.1 El Consorci es dissol per acord de les institucions consorciades que l'integren, per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius. L'acord de dissolució ha de ser 
ratificat pels òrgans competents de les entitats consorciades. 
 
23.2 En l'acord de dissolució s'ha de determinar la manera com s'ha de liquidar l'actiu i 
passiu i dur a terme la reversió de les obres i instal·lacions que, en tot cas, s'han 
d'incorporar a les entitats consorciades, com a mínim, en la proporció de les aportacions 
realitzades. Els béns cedits en ús per les parts integrants del Consorci han de retornar al 
seu ple domini. 
 
23.3 Pel que fa al que no es preveu en aquests Estatuts respecte a la liquidació del 
Consorci, resulta d'aplicació el que disposa l'article 127 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Annex  
Quadre d'aportacions dineràries ordinàries. 2020 

  

Aportacions dineràries En Euros % 

Generalitat de Catalunya 670.000 87,4 

Diputació de Barcelona 96.500 12,6 

” 
 

SEGON. AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció de 
les resolucions necessàries per a l’execució dels acords precedents. 
 
TERCER. NOTIFICAR els presents acords al Consell rector del Consorci Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i a la Universitat Pompeu Fabra, per al seu coneixement i als efectes 
legals oportuns.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(c646283d0b6f4ed0f41e) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
El Secretari delegat   Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)        13/04/2021, 14:02 

Petra Mahillo Garcia (SIG)           13/04/2021, 17:19 
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          13/04/2021, 19:48 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
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Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
1.6.- Dictamen de data 18 de març de 2021, pel qual es proposa aprovar la baixa 
de la Diputació de Barcelona respecte de l’associació Organització de Regions 
Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions 
(ORU/FOGAR) (Exp. núm. 2016/2975). 
 
“ I. ANTECEDENTS 
 
L’Organització de Regions Unides – Fòrum Global de Governs Regionals i 
d’Associacions de Regions (en endavant ORU/FOGAR) és una associació 
internacional de regions creada el 2007 a Marsella en el marc de la 1a Conferència 
Internacional sobre Enfocament Territorial per al Desenvolupament, co-organitzada per 
la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes i el Programa de Desenvolupament 
de Nacions Unides. 
 
Els objectius d’ORU/FOGAR són promoure, coordinar i enfortir la capacitat dels 
governs regionals davant els governs Estatals i els organismes internacionals, 
fomentar les relacions entre governs intermedis a escala regional i global i impulsar el 
reconeixement dels governs regionals com a actors imprescindibles en la governança 
global, així com la seva participació necessària en la definició, implementació i 
seguiment de les agendes globals. 
 
Mitjançant resolució de la Presidència, de data 14 d’abril de 2016 (D 2860/16), la 
Diputació de Barcelona va aprovar sol·licitar l’adhesió de la corporació a l’Organització 
de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions. 
Aquesta sol·licitud va ser acceptada, per l’organització esmentada, a l’Assemblea 
General celebrada el mateix dia 14 d’abril de 2016 a Rio de Janeiro, i en data 26 de 
maig de 2016, el Ple d’aquesta corporació va aprovar per majoria absoluta, mitjançant 
acord 99/16 l’adhesió de la Diputació de Barcelona a ORU/FOGAR. 
 
L’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, mitjançant informe de data 4 de 
desembre de 2019, va fer constar que la Direcció de Relacions Internacionals havia 
reorientat les seves prioritats a nivell internacional i que una associació com 
ORU/FOGAR és un instrument que difícilment encaixa amb la materialització de les 
mateixes, fet que fa qüestionar l’afiliació a l’esmentada organització, ja que 
ORU/FOGAR té una marcada dimensió regional i un abast geogràfic que no responen 
a les característiques i necessitats de la Diputació de Barcelona, una institució que té 
per objecte i competència donar serveis als Ajuntaments de la província de Barcelona.  
 
També s’expressava a l’informe que l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la 
Direcció de Relacions Internacionals compta entre les seves prioritats la de posicionar-
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se i fer lobby sobre polítiques europees amb incidència local, no regional, i per tant, 
ORU/FOGAR no sembla l’espai natural de relació i col·laboració. I donada l’estructura i 
realitat de la província de Barcelona, amb 230 dels 311 municipis que la conformen 
amb menys de 10.000 habitants, es fa palès que les necessitats específiques són 
difícilment comparables a les de les regions que formen part d’ORU/FOGAR. Així, el 
valor afegit que aquesta associació pot oferir no és del tot aprofitable per a la Diputació 
de Barcelona. A més, i a banda de la quota anual, el fet de participar en una 
associació d’aquest tipus suposa assumir unes despeses fixes de dedicació en hores 
de feina, viatges i allotjaments de les reunions, que en el context actual no semblen 
justificables.  
 
Concloïa el citat informe de data 4 de desembre de 2019 que després d’analitzar i 
valorar la utilitat i els beneficis que la Diputació de Barcelona obté de l’associació, 
considerava adient proposar la sol·licitud de baixa de la Diputació de Barcelona de 
l’associació ORU/FOGAR i iniciar el procediment per donar-se de baixa de 
l’organització, amb l’objectiu de presentar la sol·licitud formal de retirada durant la 
propera reunió del Buró d’ORU/FOGAR. D’acord amb allò previst als estatuts 
d’ORU/FOGAR, la sol·licitud de retirada com a membre havia d’enviar-se a la 
Secretaria General de l’associació, que la sotmetria a l’acord del seu Buró. 
 
En data 18 de desembre de 2019, mitjançant resolució de la presidència d’aquesta 
corporació es aprovar que la Diputació de Barcelona sol·licités la baixa de 
l’Organització de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i 
d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR), d’acord amb els Estatuts d’aquesta 
associació i l’informe justificatiu citat de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de 
data 4 de desembre de 2019, tot deixant constància que la baixa no seria efectiva fins 
que no s’aprovés per acord plenari corporatiu una vegada hagués estat acceptada 
aquesta sol·licitud pel Buró de l’associació (D14785/19).  
 
Així mateix, en la part expositiva de la citada resolució (D14785/19) es deixava 
constància que, un cop la sol·licitud s’aprovés i es ratifiqués pels òrgans competents 
de l’associació, la baixa formal hauria d’acordar-se pel Ple de la Diputació de 
Barcelona mitjançant acord adoptat per majoria absoluta, mateix òrgan i quòrum que 
es va exigir per l’aprovació de la sol·licitud d’alta (Article 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local). 
 
En data 1 de març de 2021 l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, emet informe 
en el que indica que en data 17 de gener de 2020 es va notificar electrònicament a 
ORU/FOGAR el citat decret amb la sol·licitud de baixa de la Diputació de Barcelona. 
Així mateix, amb data de sortida 28 de gener de 2020, de conformitat amb els estatuts 
d’ORU/FOGAR, es va enviar carta de la diputada adjunta a la Presidència i delegada 
per a les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona, per correu certificat i 
adreçada al secretari general d’ORU/FOGAR, indicant que aprovada per Decret 
número 14785, de data 18 de desembre de 2019, la sol·licitud de baixa de la Diputació 
de Barcelona de l’Organització de Regions Unides – Fòrum Global de Governs 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Regionals i d’Associacions, es traslladava aquesta sol·licitud als efectes que fos 
incorporada a l’ordre del dia del proper Buró de l’associació ORU/FOGAR. 
 
El citat informe continua i indica que posteriorment, amb data 18 de desembre de 
2020, té entrada per registre electrònic de la Diputació de Barcelona una carta del 
secretari general d’ORU/FOGAR en la qual s’informa que en la reunió ordinària de 
l’Assemblea d’ORU/FOGAR, reunida virtualment el dia 1 de desembre de 2020, es va 
acordar per unanimitat donar de baixa a la Diputació de Barcelona com a membre de 
l’organització. Concretament, en aquesta carta s’exposa que complint amb l'article 4.5 
dels Estatuts d’ORU/FOGAR, a proposta del secretari general, el seu Buró, en primera 
instància i l'assemblea anual d’ORU/FOGAR, el seu màxim òrgan de govern, en 
segona instància, van aprovar que la Diputació de Barcelona deixés de ser membre 
d’ORU/FOGAR i, per consegüent, aquesta ha perdut tots els drets i ha quedat 
alliberada de totes les obligacions en tant que membre. 
 
En conseqüència, tenint en compte l’anterior, i una vegada que, de conformitat amb els 
estatuts de l’associació, la sol·licitud de baixa de la Diputació de Barcelona 
d’ORU/FOGAR ha estat acceptada pels òrgans de govern d’aquesta associació, es 
proposa per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional mitjançant aquest acte 
l’aprovació de la baixa efectiva de la Diputació a Barcelona respecte de l’Organització 
de Regions Unides – Fòrum Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions 
(ORU/FOGAR). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist el que disposen els articles 2.6 i 3.g) de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d’Associació i l’article 321-2.1 del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, en relació amb la possibilitat que té la Diputació de Barcelona, com entitat 
pública, d’exercir el seu dret per associar-se amb altres entitats de dret públic o privat. 
 
Atès, per analogia, que la possibilitat per a la Diputació de Barcelona d’integrar-se en 
una associació internacional d’entitats locals i de cooperar amb entitats d’altres estats 
es troba a l’article 10 de la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL), feta a 
Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i que aquest precepte ha estat integrat al nostre 
ordenament jurídic intern mitjançant la ratificació de la CEAL per l’Estat espanyol en 
data de 8.11.1988 (entrada en vigor al 1.03.1989) sense fer ús, respecte a l’esmentat 
precepte, de la clàusula opcional d’autoexclusió que la pròpia CEAL, en el seu article 
12.1, concedeix als seus signataris.  
 
Vist que ha estat aprovada i ratificada pels òrgans competents de l’associació la 
sol·licitud de baixa de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els Estatuts de 
l’Organització de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i 
d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR), adoptats per l’Assemblea General 
ordinària celebrada a Rabat en data 1 d’octubre de 2013 i modificats a Vitòria en data 
27 de novembre de 2017. 
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Vist que l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Organització de Regions Unides – 
Fòrum Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR) es va 
aprovar pel Ple de la Diputació de Barcelona mitjançant acord adoptat per majoria 
absoluta en virtut dels articles 47.2.g) i 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
I, vist en darrer terme, que la competència orgànica per a l’aprovació dels acords 
sotmesos a aquest dictamen recau en el mateix òrgan i quòrum que es va exigir per a 
l’adhesió.   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència que, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, elevi al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la baixa de la Diputació de Barcelona respecte de l’associació 
Organització de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i 
d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR), d’acord amb l’informe justificatiu de 
l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de data 1 de març de 2021, que consta a 
l’expedient. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord precedent a l’Organització de Regions Unides - Fòrum 
Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR).” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(042458d18b0de93b6088) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Laura Esquerda Fontanills (SIG)          16/03/2021, 16:21 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           17/03/2021, 07:22 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 50 diputats i diputades presents 
a la sessió, dels 51 que el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a l’article 
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb els 
vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i 
l’abstenció del Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(15) i En Comú Guanyem (5), sent el resultat definitiu de 30 vots a favor i 20 
abstencions. 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.7.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa ratificar el Decret 
número 2896, de 29 de març de 2021, pel qual es ratifica per raons d’urgència, 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data 24 de 
març de 2021, aprovat entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i 
UGT mitjançant el qual s’estableix un període de transitorietat en relació amb 
l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball de la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm. 2021/0006242). 
 
“Per Decret de la Presidència, de 29 de març de 2021, amb número de Decret 2896, 
es ratifica per raons d’urgència, l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, de data 24 de març de 2021, aprovat entre la corporació i les seccions 
sindicals de CCOO i UGT mitjançant el qual s’estableix un període de transitorietat en 
relació amb l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball de la Diputació de 
Barcelona, i sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple corporatiu. 
 
El referit Decret de la Presidència, número 2896, de data 29 de març de 2021, 
literalment diu:  
 
“La Mesa General de General de Negociació de matèries comunes (en endavant, MGNmc) de 
la Diputació de Barcelona, constituïda amb la representació sindical de CCOO i UGT, adoptà, 
per Acord de data 18 de febrer de 2021, crear la Comissió Tècnica d’Estudi per a la proposta 
d’implantació d’un sistema de teletreball a la Diputació de Barcelona, la qual ha tingut per 
objecte l’elaboració dels treballs que s’hagin d’elevar a la MGNmc per a la seva negociació i, en 
el seu cas, acord.  
 
El referit Acord de la MGNmc estableix, entre d’altres aspectes, quins són inicialment els 
elements sobre les condicions de treball que hagin de ser objecte d’estudi per la Comissió 
Tècnica, i preveu, així mateix, que els primers treballs a realitzar per aquesta Comissió havien 
de finalitzar, com a màxim, el 30 de març de 2021.  
 
De conformitat amb els terminis establerts a l’Acord, la Comissió Tècnica ha finalitzat els 
primers treballs en data 24 de març de 2021.  
 
La Disposició final segona del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en 
el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19, preveu que “Las Administraciones Públicas que deban adaptar su normativa de teletrabajo 
a lo previsto en este real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la 
entrada en vigor del mismo”; termini que finalitza, en conseqüència, el 31 de març de 2021.  
 
D’altra banda, l’article 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 estableix, amb 
caràcter preferent i mentre es mantingui la vigència de l’estat d’alarma, el treball a distancia. I, 
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la Disposició Final desena d’aquesta norma, (modificada posteriorment mitjançant la Disposició 
Final 1.17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19) 
preveu que, amb caràcter general, les mesures previstes en el Real Decreto-ley 8/2020, 
mantindran la seva vigència fins un mes després de la finalització de la durada de la declaració 
de l’estat d’alarma.  
 
Posteriorment, l’article 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 d’abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, establí expressament la pròrroga de 
l’article 5 del Real Decreto-ley 8/2020, així com que el contingut d’aquest precepte es 
mantindrà vigent durant els dos mesos posteriors al compliment de la finalització de la vigència 
de la declaració de l’estat d’alarma. 
 
El vigent estat d’alarma, llevat que es produeixin noves pròrrogues del mateix, finalitzarà a les 
00:00 hores del 9 de maig de 2021 tal i com estableix el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  
 
També les resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya continuen 
establint que la modalitat de treball a distància ha de tenir caràcter prioritari. En aquest sentit, la 
més recent de les moltes resolucions aprovades per aquest Departament (Resolució 
SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya), preveu, a l’article 7, que s'obliga els titulars dels centres de treball, 
públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant 
les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible i que, a aquest efecte, 
han d'implementar treball a distància o teletreball. 
 
A l’empara dels antecedents exposats i sense perjudici de l’acord que sobre el teletreball 
adopti, en el seu cas, la Mesa General de Negociació de matèries comunes, i la seva posterior 
ratificació per l’òrgan competent, escau ara acordar un règim de transitorietat pel període 
comprés entre l’1 d’abril de 2021 i la finalització de la situació de crisi sanitària provocada per la 
COVID-19; moment a partir del qual entraria en vigor la regulació sobre teletreball que hagi 
pogut aprovar la Diputació de Barcelona.  
 
Als referits efectes, s’ha constituït la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la 
Diputació de Barcelona, amb la representació sindical de CCOO i UGT, de conformitat amb els 
resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per 
l’article 36.3, en relació amb l’article 33 i 35 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb l’àmbit de 
negociació recollit a l’article 37.1.m) i 47 bis, del citat text refós, per tal de negociar l’establiment 
d’un període de transitorietat en relació a l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball 
de la Diputació de Barcelona. 
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Aquesta negociació ha conclòs amb un acord subscrit en data 24 de març de 2021, entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, en els termes que a continuació es 
transcriuen  
 

“ACORD 
 
Primer.- El treball en remot implantat a la Diputació de Barcelona amb caràcter excepcional en 
aplicació del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 i, posteriorment, com a 
conseqüència de les diverses mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i 
mentre aquestes mesures es mantinguin, se seguirà regint pel Protocol mitjançant el qual 
s'estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de 
les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada 
del confinament provocat per la COVID – 19. 
 
Segon.- Les mesures previstes al Protocol mitjançant el qual s'estableixen criteris i mesures 
organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de 
Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la 
COVID – 19, seran objecte d’adequació, si fos necessari, a les directius que en cada moment 
estableixin les autoritats sanitàries, tant pel que fa a la seva pròrroga, com a la seva modulació 
a la situació que la crisi sanitària exigeixi. 
 
Tercer.- Mentre duri aquest període transitori, la corporació seguirà obligada a proporcionar i 
mantenir els equips informàtics necessaris als empleats i empleades que hagin de portar a 
terme la seva activitat a distància. Així mateix, també seguirà obligada a posar a disposició el 
material i mobiliari necessaris per a garantir l’ergonomia de l’espai de treball al domicili habitual 
de l’empleat o empleada: cadira, reposapeus i estoreta de ratolí. 
 
La corporació, d’acord amb les prescripcions del servei de vigilància de la salut, adaptarà els 
llocs de treball dels empleats que treballin en remot tant pel que fa als equips informàtics que 
l’empleat o empleada requereixi, com pel que fa al material necessari per garantir la seva 
correcta ergonomia. 
 
Els empleats i empleades estan obligats a tenir cura dels equips informàtics així com del 
material i mobiliari proporcionats la Diputació de Barcelona i són responsables de la seva 
custòdia, així com de fer-ne un ús exclusivament professional. 
 
Quart.- A partir de l’1 d’abril del 2021 es considerarà automàticament autoritzada la continuïtat 
de prestació dels serveis en la modalitat de treball en remot de tots aquells empleats i 
empleades que a data de 31 de març de 2021 prestaven els seus serveis en aquesta modalitat.  
 
A l’entrada en vigor de la regulació inicial sobre el teletreball aprovada per la corporació, serà 
necessària la sol·licitud de l’empleat o empleada i la corresponent autorització de la Diputació 
de Barcelona, en els termes que es regulin, per iniciar la prestació de serveis en modalitat de 
teletreball.” 
 
Vist el que disposa l’article 38, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, quant a la necessitat de ratificar els 
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Acords assolits en el sí de les meses de negociació a efectes de la validesa i eficàcia dels 
mateixos.   
 
Els acords esmentats seran d'aplicació als diferents ens i organismes que depenen o en els 
qual participa la Diputació, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, 
així com respecte del personal laboral propi adherit al Conveni Col·lectiu de la corporació, tot 
tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens. 
 
Tal com s’ha avançat, la Disposició final segona del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y 
de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, preveu que “Las Administraciones Públicas que deban adaptar 
su normativa de teletrabajo a lo previsto en este real decreto-Ley dispondrán de un plazo de 
seis meses a contar desde la entrada en vigor del mismo”; termini que finalitza, en 
conseqüència, el 31 de març de 2021. És per això que es planteja l’adopció de l’acord transcrit, 
amb caràcter transitori fins a l’aprovació del Reglament que haurà de tramitar-se, i l’inici de la 
tramitació de l’expedient del qual  es disposa mitjançant la present resolució. 
 
D’acord amb els arguments exposats i atenent als terminis establerts per la norma, es 
considera que queda justificat que la Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les 
competències del Ple per raons d’urgència mitjançant el present decret, el qual haurà de ser 
sotmès a la seva ratificació, d’acord amb l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019 i el Decret de la 
Presidència núm. 8966/2019, de 23 de juliol de 2019 i, pels motius exposats, proposo que 
s’adopti la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la 
Diputació de Barcelona, subscrit en data 24 de març de 2021, entre la corporació i les seccions 
sindicals de CCOO i UGT, sobre l’establiment d’un període de transitorietat en relació a 
l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball de la Diputació de Barcelona, i que es 
transcriu a continuació: 
 

“ACORD 
 

Primer.- El treball en remot implantat a la Diputació de Barcelona amb caràcter excepcional en 
aplicació del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 i, posteriorment, com a 
conseqüència de les diverses mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i 
mentre aquestes mesures es mantinguin, se seguirà regint pel Protocol mitjançant el qual 
s'estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de 
les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada 
del confinament provocat per la COVID – 19. 
 
Segon.- Les mesures previstes al Protocol mitjançant el qual s'estableixen criteris i mesures 
organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de 
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Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la 
COVID – 19, seran objecte d’adequació, si fos necessari, a les directius que en cada moment 
estableixin les autoritats sanitàries, tant pel que fa a la seva pròrroga, com a la seva modulació 
a la situació que la crisi sanitària exigeixi. 
 
Tercer.- Mentre duri aquest període transitori, la corporació seguirà obligada a proporcionar i 
mantenir els equips informàtics necessaris als empleats i empleades que hagin de portar a 
terme la seva activitat a distància. Així mateix, també seguirà obligada a posar a disposició el 
material i mobiliari necessaris per a garantir l’ergonomia de l’espai de treball al domicili habitual 
de l’empleat o empleada: cadira, reposapeus i estoreta de ratolí. 
 
La corporació, d’acord amb les prescripcions del servei de vigilància de la salut, adaptarà els 
llocs de treball dels empleats que treballin en remot tant pel que fa als equips informàtics que 
l’empleat o empleada requereixi, com pel que fa al material necessari per garantir la seva 
correcta ergonomia. 
 
Els empleats i empleades estan obligats a tenir cura dels equips informàtics així com del 
material i mobiliari proporcionats la Diputació de Barcelona i són responsables de la seva 
custòdia, així com de fer-ne un ús exclusivament professional. 
 
Quart.- A partir de l’1 d’abril del 2021 es considerarà automàticament autoritzada la continuïtat 
de prestació dels serveis en la modalitat de treball en remot de tots aquells empleats i 
empleades que a data de 31 de març de 2021 prestaven els seus serveis en aquesta modalitat.  
 
A l’entrada en vigor de la regulació inicial sobre el teletreball aprovada per la corporació, serà 
necessària la sol·licitud de l’empleat o empleada i la corresponent autorització de la Diputació 
de Barcelona, en els termes que es regulin, per iniciar la prestació de serveis en modalitat de 
teletreball.” 
 
Segon.- DISPOSAR que els acords esmentats seran d'aplicació als empleats i les empleades 
de la Diputació de Barcelona, al personal funcionari de la corporació adscrit als diferents ens i 
organismes que depenen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, així com al 
personal laboral propi d’aquests ens i organismes els quals estiguin adherits al Conveni 
Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens 
alhora de la seva aplicació. 
 
Tercer.- INCOAR l’expedient, d’acord amb la normativa vigent, per a iniciar els treballs per a 
l’elaboració del reglament que contingui la regulació del teletreball. 
 
Quart.- SOTMETRE el present Decret al Ple de la Diputació de Barcelona per a la seva 
ratificació en la propera sessió que se celebri.” 
 

Vist el que disposa l’article 38, apartat 3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, quant a la 
necessitat de ratificar els Acords assolits en el sí de les meses de negociació a efectes 
de la validesa i eficàcia dels mateixos. 
 
L’apartat 2.4.b), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm.14600/19, en data 16 de desembre de 2019 (publicat al BOPB de 19 de 
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desembre de 2019), reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i 
de la Junta de Govern per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan 
competent en la següent sessió que es celebri.  
 
Vist que d’acord amb la matèria que ha estat objecte de negociació i posterior Acord 
en el sí de la Mesa General de negociació de matèries comunes, el Ple esdevé l’òrgan 
competent per a la seva ratificació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. RATIFICAR el Decret de la Presidència número 2896, de 29 de març de 2021, 
pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de 
data 24 de març de 2021, aprovat entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO 
i UGT mitjançant el qual s’estableix un període de transitorietat en relació amb 
l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), 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 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa ratificar l’acord 
aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 18 de 
febrer de 2021, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es disposa incrementar el número de Delegats de Prevenció 
fixats en la normativa reguladora dels òrgans de consulta i participació dels 
treballadors al servei de la Diputació, de 15 a 19, en matèria de prevenció de 
riscos laborals (Exp. núm. 2021/0007383). 
 
“Constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona, amb la representació sindical de CCOO i UGT, de conformitat amb els 
resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals, a l’empara de la legitimitat 
atorgada per l’article 36.3, en relació amb l’article 33 i 35 del text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, i amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.j), del citat text refós, a 
l’efecte de negociar l’increment del número de Delegats de Prevenció fixats en la 
normativa reguladora dels òrgans de consulta i participació dels treballadors al servei 
de la Diputació, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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Dut a terme aquest procés negociador en el si de la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes, en data 18 de febrer de 2021, s’ha assolit un acord subscrit entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, en els termes que a continuació es 
transcriuen: 
 

“ACORD 

 
L’article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (en endavant LPRL), 
estableix que els delegats de prevenció seran escollits per i entre els representants dels empleats. Fixa 
també que, a través de la negociació col·lectiva es poden establir altres sistemes de designació, sempre 
respectant la facultat de designació que correspon als representants dels empleats. 
 
La Diputació de Barcelona, amb posteritat a la promulgació de la LPRL, va aprovar en sessió plenària de 
20 de març de 1997, la Normativa Reguladora dels Òrgans de Consulta i Participació dels treballadors als 
servei de a Diputació de Barcelona, en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta normativa recull 
en el seu Capítol I, apartat 2, el número de Delegats de Prevenció, en funció del número d’empleats que 
per al gener de l’any 1997, es fixava en 15. Aquests havien de ser designats per la Junta de Personal i el 
comitè d’empresa i dels quals 7 haurien de ser necessàriament membres d’aquests òrgans de 
representació. 
 
Per acord plenari de la corporació de data 20 de desembre de 2018, s’aprovà la integració de la funció 
pública de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) en la funció pública de la Diputació de Barcelona, tot 
extingint-se la funció pública de l’Organisme. 
 
En virtut de l’esmentat acord, el personal funcionari de carrera de l’Organisme de Gestió Tributària en 
situació administrativa de servei actiu a data 31 de desembre de 2018, i el personal funcionari interí 
nomenat i, en conseqüència, assimilats a la situació de servei actiu, es van integrar, en data 1 de gener 
de 2019, a la funció pública de la Diputació de Barcelona esdevenint personal funcionari de la corporació 
adscrit a l’Organisme. 
 
Aquesta integració ha comportat un increment del número de personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona, així com una dispersió geogràfica d’una part d’aquest personal derivada de l’estructura 
organitzativa de l’ORGT distribuïda en oficines al llarg del territori provincial, tot el que ha comportat el 
replantejament del número de delegats de prevenció que tenia la Diputació de Barcelona fins al moment.  
 
En aquest sentit, per determinar quin havia de ser el número que donés resposta a aquesta nova realitat, 
s’ha plantejat un càlcul proporcional al número d’empleats amb que es compta en l’actualitat. Aquest 
càlcul mostra que s’hauria d’incrementar en 4 els delegats de prevenció existents en l’actualitat. Així, el 
número de Delegats de Prevenció, en virtut d’aquest acord, passarà dels 15 actuals a19. 
 
Aquest increment, es veurà reflectit en el plenari del Comitè de Seguretat i Salut, però no així en els 
subcomitès de centre vigents, els quals es mantenen així com, es mantindrà també per a una millor 
funcionalitat, el número de delegats amb els que compta cada subcomitè en aquest moment. 
 
I, per a què així consti, les organitzacions sindicals de CCOO i UGT signen el present Acord, a Barcelona, 
en data 18 de febrer de 2021.” 

 
Resulten d’aplicació el que disposen l’article 38.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic amb l’àmbit de 
negociació recollit a l’article 37.1.j), del citat text refós, quant a la necessitat 
d’aprovació expressa i formal per part de l’òrgan competent de cada administració, a 
l’efecte de la seva validesa i eficàcia; i tot això, de conformitat amb l’article 33.2, de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 
10.2, del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per Acord de Ple de 
data 30 de gener de 2003 (BOPB de 15.5.2003) i parcialment modificat pels Acords del 
Ple de dates 11 d’abril de 2015 i 30 de gener de 2020, que van esdevenir definitius en 
no haver-se produït reclamacions (BOPBs de 15.5.2015 i 2.7.2020, respectivament), 
l’article 70, apartat 4, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, a proposta de la 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en ús de les competències atribuïdes a 
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 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), eleva al Ple, previ informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, 
l’adopció del següent 
  

ACORD 
 
Primer. RATIFICAR l’acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 18 de febrer de 2021, entre la corporació i les seccions sindicals de 
CCOO i UGT, mitjançant el qual es disposa incrementar el número de Delegats de 
Prevenció fixats en la normativa reguladora dels òrgans de consulta i participació dels 
treballadors al servei de la Diputació, en matèria de prevenció de riscos laborals en els 
termes que a continuació es transcriuen: 
 

“ACORD 

 
L’article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (en endavant LPRL), 
estableix que els delegats de prevenció seran escollits per i entre els representants dels empleats. Fixa 
també que, a través de la negociació col·lectiva es poden establir altres sistemes de designació, sempre 
respectant la facultat de designació que correspon als representants dels empleats. 
 
La Diputació de Barcelona, amb posteritat a la promulgació de la LPRL, va aprovar en sessió plenària de 
20 de març de 1997, la Normativa Reguladora dels Òrgans de Consulta i Participació dels treballadors als 
servei de a Diputació de Barcelona, en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta normativa recull 
en el seu Capítol I, apartat 2, el número de Delegats de Prevenció, en funció del número d’empleats que 
per al gener de l’any 1997, es fixava en 15. Aquests havien de ser designats per la Junta de Personal i el 
comitè d’empresa i dels quals 7 haurien de ser necessàriament membres d’aquests òrgans de 
representació. 
 
Per acord plenari de la corporació de data 20 de desembre de 2018, s’aprovà la integració de la funció 
pública de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) en la funció pública de la Diputació de Barcelona, tot 
extingint-se la funció pública de l’Organisme. 
 
En virtut de l’esmentat acord, el personal funcionari de carrera de l’Organisme de Gestió Tributària en 
situació administrativa de servei actiu a data 31 de desembre de 2018, i el personal funcionari interí 
nomenat i, en conseqüència, assimilats a la situació de servei actiu, es van integrar, en data 1 de gener 
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de 2019, a la funció pública de la Diputació de Barcelona esdevenint personal funcionari de la corporació 
adscrit a l’Organisme. 
 
Aquesta integració ha comportat un increment del número de personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona, així com una dispersió geogràfica d’una part d’aquest personal derivada de l’estructura 
organitzativa de l’ORGT distribuïda en oficines al llarg del territori provincial, tot el que ha comportat el 
replantejament del número de delegats de prevenció que tenia la Diputació de Barcelona fins al moment.  
 
En aquest sentit, per determinar quin havia de ser el número que donés resposta a aquesta nova realitat, 
s’ha plantejat un càlcul proporcional al número d’empleats amb que es compta en l’actualitat. Aquest 
càlcul mostra que s’hauria d’incrementar en 4 els delegats de prevenció existents en l’actualitat. Així, el 
número de Delegats de Prevenció, en virtut d’aquest acord, passarà dels 15 actuals a 19. 
 
Aquest increment, es veurà reflectit en el plenari del Comitè de Seguretat i Salut, però no així en els 
subcomitès de centre vigents, els quals es mantenen així com, es mantindrà també per a una millor 
funcionalitat, el número de delegats amb els que compta cada subcomitè en aquest moment. 
 
I, per a què així consti, les organitzacions sindicals de CCOO i UGT signen el present Acord, a Barcelona, 
en data 18 de febrer de 2021.” 
 

Segon. ENDEGAR les actuacions pertinents per aprovar un text refós que reculli la 
normativa reguladora actualitzada dels òrgans de representació en matèria de 
prevenció a la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (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 
 
1.9.- Dictamen de data 19 d’abril de 2021, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit 7/2021 del Pressupost de la Diputació de Barcelona i 
actualització del Pla Estratègic de Subvencions de 2021 (Exp. núm. 
2021/0007094). 
 
“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. 
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De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar 
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter 
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2021. Aquesta 
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les 
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.   
 
El Ple de la corporació va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2021, el qual incorpora com annex una relació de 
subvencions i transferències nominatives per aplicació pressupostària, es proposa 
l’actualització d’aquest annex amb les noves consignacions proposades en la 
modificació de crèdit. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris, 
transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària 
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
 
La base 16a de les d’execució del pressupost 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 que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter 
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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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 7/2021 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, per un import de cinc-cents vint-i-dos mil 
vuit-cents euros (522.800 €), que es 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 amb el detall que es 
recull en l’annex II, en el sentit d’afegir les aplicacions pressupostàries proposades en 
la modificació de crèdit, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els 
efectes. 
 
Tercer. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 
aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro 
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, 
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
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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). 
 
1.10.- Dictamen de data 13 d’abril de 2021, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit 2/2021 del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes (Exp. núm. 2021/0006647). 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, 
de data 18/03/2021, s’ha informat d’una modificació del pressupost de l’exercici 2021 
per import de 190.778,67 euros corresponent a crèdits extraordinaris 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 
del Patronat d’Apostes, davant la necessitat d’incorporar al pressupost de l’exercici 
2021 de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes romanents de crèdit per un 
import de 190.778,67 euros que correspon a factures emeses per la Diputació de 
Barcelona derivades del contracte relatiu a la cessió d’us, per part de la Diputació a 
favor del Patronat d’Apostes dels espais situats a la planta baixa, soterrani -1 i 
soterrani -2, del carrer Londres, 55-57 de Barcelona signat en data 12 de febrer de 
2014 i amb efectes des de l’1 de gener de 2014. 
 
Per poder fer front als pagaments d’aquestes despeses derivades de l’ús del local, el 
Patronat d’Apostes té la necessitat d’efectuar una modificació de crèdit del pressupost 
2021 mitjançant crèdit extraordinari per import de cent noranta mil set-cents setanta-
vuit euros amb seixanta-set cèntims (190.778,67 euros) que s’ha de finançar amb 
càrrec al romanent de tresoreria disponible. 
 
Aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i 
determinat de les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici 
següent.  
 
Fonaments de dret 
 
L’article 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret 2/2004, de 5 de març, contempla la possibilitat de dotar crèdits 
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.  
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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 del president delegat de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de 
22 de gener de 2021 (número 2/21) de proposta d’aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes que s’integra dins de la 
Liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona, amb un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 5.259.370,47 €. 
 
Consta a l’expedient l’informe de la Intervenció delegada de l’Organisme Autònom. 
 
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar les modificacions pressupostàries és el Ple de la Diputació. 
 
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència 
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i 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 02/2021 del pressupost de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes corresponent a l’exercici 2021, per un 
import cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb seixanta-set cèntims 
(190.778,67 euros) que es tramita mitjançant un crèdit extraordinari, finançat amb 
romanent líquid de tresoreria, amb el detall següent: 
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Tipus de 
modificació 

Aplicació 
pressupostària Import Finançament 

Crèdit extraordinari 4390P/202.00 190.778,67 € Romanent de tresoreria  

 
Segon. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 
aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar 
de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors a l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes de la Diputació de Barcelona.” 
 
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), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Partit Popular 
(2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Intervenció General 
 
1.11.- Dictamen de data 14 d’abril de 2021, pel qual es proposa donar compte de 
l’Informe resum anual dels resultats del control intern realitzat en l’exercici 2020. 
(Exp. núm. 2021/0006811). 
 
“Vist que l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el 
Títol VI, Capítol IV, Control i fiscalització, estableix, al paràgraf tercer, que “els òrgans 
interventors de les Entitats Locals remetran amb caràcter anual a la Intervenció 
General de la Administració de l’Estat un informe resum dels resultats dels esmentats 
controls desenvolupats en cada exercici, en el termini i amb el contingut que es 
regulen en les normes indicades en el paràgraf anterior”. 
 
Vist que el RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local, en el seu article 37.1 estableix que 
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“l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del 
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”. 
 
Vist que l’article 37.2 del RD 424/2017 estableix que “l’informe resum s’ha de remetre 
al ple, a través del president de la corporació, i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de 
contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i 
de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior”. 
 
Vist l'apartat 4.1.4 b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’Informe resum anual dels resultats del 
control intern realitzat en l’exercici 2020.” 
 
 
Documents vinculats 
 
Informe(dff95df5256bbbdb39d7) 
Perfil      Signatari       Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          13/04/2021, 13:55 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervè, el portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2342 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.12.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l’ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
l'Ametlla del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2342
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gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals (Exp. núm. 2021/7117). 
 

“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès de 22 de febrer de 2021 acordà 
l’ampliació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
en el susdit acord s’enumeren. 
 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

Fonaments de dret  
 

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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 

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 
l'Ametlla del Vallès de 22 de febrer de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de 
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les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa per servei de clavegueram: 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar l'acord del Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès de 22 de febrer de 
2021 de modificació de l'abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat a 
aquesta data, només pel que fa als tributs i ingressos de dret públic que es detallaran 
seguidament, en el sentit que l'actual delegació d’aquests conceptes detallats abastarà 
únicament les competències de recaptació: 
 
I - Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, únicament per la tarifa 
de conservació de cementiri municipal: 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

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

 
Les funcions delegades 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 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, 
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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 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 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.    
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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 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació.    

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la 
utilització de les dependències municipals.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
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 
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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."  
 

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.” 
 
Documents vinculats 
 

Informe(18da797cdea30a76b2fc) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:28 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

1.13.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor 
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de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals (Exp. núm. 2021/6956). 
 

“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de Calders de 15 de març de 2021 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 

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’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Calders de 15 de març de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
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de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior 
de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 
instal·lacions situades en terrenys forestals, i de manteniment de les parcel·les i 
zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes 
urbanitzacions. 
 
Les funcions que, en relació amb la recaptació voluntària i executiva d'aquest ingrés de 
dret públic es deleguen, són: 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

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

"Segon. 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.    
 
Tercer. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació de l'ingrés de dret 
públic descrit 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.    
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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 té 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 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.    
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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.   
 
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.  
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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 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 
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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 
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.  
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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."  

 
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.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(e983c560e519934931ba) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG) 1            4/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.14.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar la 
modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Castellar de n'Hug, 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 (Exp. 
núm. 2021/6958). 
 
“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de Castellar de n'Hug de 3 de març de 2021 acordà la 
modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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'acord del Ple de l'Ajuntament de Castellar de n'Hug de 3 de 
març de 2021 de modificació de l'abast de la delegació dels acords municipals 
adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de 
Barcelona de les facultats de recaptació de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, per la qual cosa les funcions delegades són les que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castellar de n'Hug de 3 de 
març de 2021, pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada per aquest 
Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de 
la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics, 
comercials i industrials. 
 
Les funcions delegades les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel 
Ple de l’Ajuntament de Castellar de n'Hug a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I ‐ Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors‐rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

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

 
II ‐ Impost sobre activitats econòmiques 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors‐rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions presentades. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

III ‐ Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors‐rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

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

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

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 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 ‐ 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 ‐ 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. 
 
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: 
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"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 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.‐ 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. 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.  
 
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 
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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 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació.    
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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 que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la 
utilització de les dependències municipals.    
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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 
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 
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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.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(eae6030dabeea78f5683) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Denia Lázaro Ardila (SIG)          14/04/2021, 11:30 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)          14/04/2021, 14:27 
Intervenció General    CPISR-1 C Josep Abella Albiñana     14/04/2021, 16:52   
  
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

1.15.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar la 
modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
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Castellar del Riu, 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 (Exp. núm. 
2021/6938). 
 
“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu de 24 de febrer de 2021 acordà 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. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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'acord del Ple de l'Ajuntament de Castellar del Riu de 24 de 
febrer de 2021 de modificació de l'abast de la delegació dels acords municipals 
adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de 
Barcelona de les facultats de gestió i recaptació dels conceptes que tot seguit es 
detallen, per la qual cosa les funcions delegades són les que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Taxa per l'ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu de 24 de 
febrer de 2021, pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada per aquest 
Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i recaptació del 
concepte que tot seguit es detalla: 
 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials 
 
Les funcions delegades les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
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Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel 
Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Taxa pel servei de subministrament d'aigua 
 
 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. 
 
IX - Taxa per l'ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 

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, tret de 

causes per 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. 
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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 
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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. Qualsevol 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.” 
 

Documents vinculats 
 
Informe(b51d61c5476090685d59) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:31 
 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.16.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l’ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Collbató, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals (Exp. 
núm. 2021/6959). 
 
“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de Collbató de 15 de març de 2021 acordà l’ampliació, la 
modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
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. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató de 15 
de març de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa servei escola de música 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató de 15 de març 
de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- L’aprovació dels crèdits incobrables i baixes per referència, de tots els ingressos de 
dret públic respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, per delegació, la 
recaptació en període executiu. 
 
3.- Acceptar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Collbató de 15 de març de 2021 de 
modificació de l'abast de la delegació dels acords municipals adoptats amb anterioritat 
a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de les facultats de 
gestió i recaptació dels conceptes que es relacionen, per la qual cosa les funcions 
delegades d'aquests conceptes són les que a continuació s'especifiquen: 
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 - Taxa per prestació servei de cementiri 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts 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. 
 
- Altres ingressos de dret públic tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
4.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató 
de 15 de març de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres 
 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

- Taxa expedició de documents administratius 
- Taxa llicencies autotaxis 
- Taxa llicències urbanístiques 
- Taxa per la intervenció activitats i instal·lacions 
- Taxa ocupació del sòl, subsol i volada de la via pública 
- Taxa ocupació terrenys ús públic 
- Taxa per la prestació de l’escola bressol 
- Taxa instal·lacions portades i anàlegs 
- Taxa per la prestació del servei atenció domiciliaria 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- Taxa ocupació terreny ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
- Taxa parades, barraques i anàlegs 
- Taxa prestació de l’activitat espai nadó 
- Taxa per la prestació de servei de taller, activitats i cursos organitzats per 

diferents àrees de l’Ajuntament 
- Taxa per l’aprofitament particular de béns i instal·lacions de domini públic 
 

Les funcions que en relació amb aquestes taxes es delegen són: 
 

 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 

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

- Sancions diverses 
- Multes coercitives 
- Concessions administratives 
- Execucions subsidiàries 
 
Les funcions que en relació amb aquests conceptes es delegen són: 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Emissió de 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. 
 
5.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Collbató de 15 de març de 
2021, pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada per aquest 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona respecte a les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa tinença d’animals domèstics. 
 
Les funcions delegades 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 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 té 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.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
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 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 a 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, 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.  
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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 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.  
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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."  

 
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.” 
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Documents vinculats 
 
Informe(d5b831a97899d2062d9f) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

1.17.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà, a favor de 
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2021/6960). 
 

“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Lluçà de 4 de març de 2021 acordà l'ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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. 
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Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà 
de 4 de març de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Taxa per la prestació del serveis d’escola bressol 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
II - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors 
a l’inici de 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

III - Taxa per expedició de documents administratius 
 

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

IV - Taxa per la utilització privativa de locals municipals i zona esportiva de Lluçà 
 

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

V - Taxa per l’assistència a cursos organitzats 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. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

VI - Multes coercitives 
 

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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Lluçà 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: 
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I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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 les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
  
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
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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. 
 
VIII - Altres taxes per: 
 
- La prestació del servei de gestió de residus municipals 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

IX - Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Altres ingressos: 
 
- 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. 
 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. 
 
- 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. 
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 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
- Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords 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 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 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.  
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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 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. 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.    
 
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.    
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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. 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 
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.    
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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 
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. Qualsevol 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 
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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.· 
 
Documents vinculats 
 
7Informe(03eee7a87b45d77b4d6c) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:31 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.18.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar la 
delegació acordada per l'Assemblea General de la Mancomunitat Penedès-
Garraf, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de 
determinats tributs i ingressos de dret públic locals (Exp. núm. 2021/7070). 
 
“Fets 
 
L'Assemblea General de la Mancomunitat Penedès-Garraf de 29 de març de 2021 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
dels ingressos de dret públic locals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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. 
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Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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 la delegació acordada per l'Assemblea General de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf de 29 de març de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic locals, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxes per: 
 
- Servei de gestió de residus sòlids municipals 
- Servei prestats al o des del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia 
- Servei de laboratori d’anàlisis 
- Servei d’inspecció i control d’abocaments industrials; tramitació d’autoritzacions 

d’abocaments d’aigües residuals industrials; d’autoritzacions de connexió, 
impresos d’abocaments mitjançant vehicles cisterna, i per l’emissió d’altres 
informes o certificats del servei de sanejament. 

 
 Notificació de les liquidacions practicades per la Mancomunitat. 
 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 - Sancions administratives 
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 Notificació de les liquidacions practicades per la Mancomunitat. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Altres ingressos no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per la Mancomunitat. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord de delegació, el text íntegre 
dels quals és el següent: 
 

"SEGON.- La Mancomunitat es reserva les facultats de recaptació, voluntària i 
executiva, dels deutes pels conceptes indicats a l’acord primer, dels que resultin 
subjectes passius obligats al pagament ajuntaments o altres ens de dret públic.    
 
TERCER.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de 
Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic descrits en l'acord primer, 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.- La Mancomunitat es reserva la facultat de realitzar per si mateixa i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, respecte d’alguns dels tributs o 
ingressos de dret públic la recaptació dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis de la Mancomunitat, ho facin convenient.   
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CINQUÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord 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.  
 
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, la Mancomunitat 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 recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança 
fiscal que estigui vigent en cada exercici.    
 
Regla cinquena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a la Mancomunitat es regiran per les normes següents:  
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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 la 
Mancomunitat 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 La 

Mancomunitat, interessos de demora, al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.    

 
Regla sisena. 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 la Mancomunitat de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.    
 
Regla setena. 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 la Mancomunitat, 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 la Mancomunitat, 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 vuitena. 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) 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 la Mancomunitat de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
la Mancomunitat.  

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.    

 
Regla novena. 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 desena. 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 
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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, la Mancomunitat 
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 onzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents:  
 
a) El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
b) L'acord mutu entre la Mancomunitat i la Diputació de Barcelona.  
c) L'incompliment de les regles de la delegació contingudes  
d) Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent." 

 
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a la 
Mancomunitat 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.” 
 
Documents vinculats 
 

Informe(d75b826b8c6fe3fcdf00) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)                   14/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)                   14/04/2021, 14:27 
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Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

1.19.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navàs, a favor de 
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals (Exp. núm. 2021/6962). 
 

“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de Navàs de 13 de juliol de 2020 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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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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’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Navàs de 13 de juliol de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Multes coercitives 
 
Les funcions que, en relació amb la recaptació executiva d'aquest ingrés, es deleguen 
són: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
II - Taxa per la prestació dels serveis assistencial de la residència d'avis de 
Navàs 
 
Les funcions que, en relació amb la recaptació executiva d’aquest tribut, es deleguen 
són: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
III - Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
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Les funcions que, en relació amb la recaptació executiva d’aquest tribut, es deleguen 
són: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 

IV - Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 
 

Les funcions que, en relació amb la recaptació executiva d’aquest tribut, es deleguen 
són: 
 

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

"SEGON.- 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, aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions, respecte dels ingressos de dret públic delegats en 
l'acord anterior, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de 
Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels 
ingressos de dret públic 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. 
 
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
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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 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. 
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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 pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc 
el pagament del deute, 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: 
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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 a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics. 

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. 

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. 
 

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells 
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport 
paper com els de suport electrònic i llurs còpies- es podran destruir d’acord amb 
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el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els 
acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD). 
 

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 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. 
 
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." 

 
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.” 
 
Documents vinculats 
 

Informe(90a86ef68854cd830151) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:31 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)                         14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana         14/04/2021, 16:52   
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

1.20.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar la 
modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, 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 (Exp. núm. 
2021/7120). 
 

“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de 25 de març de 2021 acordà la 
modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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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. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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'acord del Ple de l'Ajuntament de la Roca del Vallès de 25 de 
març de 2021 de modificació de l'abast dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat a aquesta data, només pel que fa als tributs i ingressos de dret públic que 
es detallaran seguidament, en el sentit que l'actual delegació d’aquests conceptes 
detallats abastarà únicament les competències de recaptació: 
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I - Taxa per prestació de serveis de cementiri únicament pel que fa a la 
conservació de Cementiris 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Taxa per l'ocupació de terreny d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Altres ingressos tributaris i no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de 25 de 
març de 2021, pel qual va aprovar la revocació dels acords adoptats amb anterioritat a 
aquesta data, relatius a la delegació de la Taxa per la prestació dels serveis de 
manteniment, senyalització de guals, entrades de vehicles i estacionaments 
reservats (excepte pel que fa a les entrades de vehicles) i la Taxa de clavegueram 
en la Diputació de Barcelona. 
 
Les funcions delegades les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel 
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Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions presentades. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

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

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

VI - Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus sòlids urbans 
 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals, 
entrades de vehicles i estacionaments reservats únicament pel que fa a les 
entrades de vehicles i guals 
 
 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. 
 
VIII - 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. 
 
IX - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'urbanisme 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - 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 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 instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local, així com 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
 
 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. 
 
XII - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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XIII - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer 
 
 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 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats 
per espectacles públics i grans transports 
 
 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 - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de 
protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 
instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i 
zones verdes, lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes 
urbanitzacions per a la prevenció d'incendis forestals i aplicació de les mesures 
de neteja i creació de franges de seguretat 
 

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

XVII - Quotes 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. 
 

XVIII - Altres ingressos tributaris i no tributaris 
 

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

XX - Sancions administratives/diverses 
 

 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. 
 

XXI - 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. 
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXII - 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. 
 
XXIII - Preus públics per la prestació dels serveis o realització d'activitats de 
competència 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. 
 
XXIV - 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. 

 
XXV - Taxa per l'ocupació de terreny d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXVI - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per al 
cobrament en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les Entitats 
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Urbanístiques Col·laboradores (Juntes de Compensació i Entitats Urbanístiques 
de Conservació), 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. 
 
XXVII - Taxa per prestació de serveis de cementiri únicament pel que fa a la 
conservació de Cementiris 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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. 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 tercer 
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.- 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. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites que en 
aquest acord s'especifiquen es regeix per les següents regles:     
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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.  
 
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.    
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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.   
 
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:    
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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.  

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 
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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 
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:    
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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.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(b00a0a031785609b0746) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.21.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, pel qual es proposa acceptar la 
modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Saldes, 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 (Exp. núm. 
2021/6963). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Saldes d'1 de març de 2021 acordà la modificació i la 
revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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'acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Saldes d'1 de març de 
2021 de modificació de l’abast de la delegació dels acords municipals adoptats amb 
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de les facultats de 
recaptació del concepte que tot seguit es detalla, per la qual cosa les funcions 
delegades són les que a continuació s’especifiquen:  
 
- 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. 
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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.  

 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Saldes d'1 de març de 
2021, pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada per aquest 
Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i recaptació del 
concepte que tot seguit es detalla:  
 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics, 
comercials i industrials.  
 
Les funciones delegades les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel 
Ple de l’Ajuntament de Saldes a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, 
l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Contribucions especials. 
 
 Notificació de 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 - 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. 
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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.- 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.  
 
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. 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. 
 
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.  
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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.  

 
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.  
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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, 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.  
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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 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 
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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. Qualsevol 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.” 
 

Documents vinculats 
 
Informe(fbadeec186519eee8b37) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:31 
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Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52  
 
 I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.22.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, que proposa restar assabentat de la 
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, 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 (Exp. núm. 2021/6955). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Borredà de 15 de març de 2021 acordà 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. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
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reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Borredà de 15 de 
març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació efectuada per aquest 
Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i recaptació del 
concepte que tot seguit es detalla: 

 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials 
 
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Borredà a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

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

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 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. 
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 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Contribucions especials 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa pel servei de subministrament d'aigua 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

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

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

 
XIV - Altres ingressos de dret públic tributaris i no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació, 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 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.   



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
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. 
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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.  
 
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.  
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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 
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 
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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 
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: 
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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.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(a343a546d295c3163307) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.23.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, que proposa restar assabentat de la 
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat, a favor 
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa 
per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials (Exp. núm. 2021/6957). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Capolat de 9 de març de 2021 acordà la revocació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
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seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Capolat de 9 de març 
de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Capolat i procedir a la seva publicació 
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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Documents vinculats 
 

Informe(e2dda145c0a46a3d94df) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.24.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, que proposa restar assabentat de la 
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montclar, a favor 
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa 
per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials (Exp. núm. 2021/6961). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Montclar de 12 de març de 2021 acordà la revocació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 
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. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Montclar de 12 de 
març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montclar i procedir a la seva 
publicació 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.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(94d60a99d495fe61d7dd) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.25.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, que proposa restar assabentat de la 
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/6964). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà de 9 de març de 2021 acordà la 
revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
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gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals domèstics i comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
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 que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 

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. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà de 9 de març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor 
de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà i procedir a 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(a9cbaeefdc00e8348eb0) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:31 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.26.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, que proposa restar assabentat de la 
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària (Exp. núm. 2021/7069). 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de 
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de 
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, l’Ajuntament 
ha revocat la delegació atorgada a la Diputació de Barcelona de les funcions de la 
gestió i la recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria, conforme el que estableix 
l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, 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. 
 

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. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda de 25 de març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació atorgada 
a la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació en període de 
pagament voluntari i executiu dels deutes corresponents a multes de trànsit imposades 
per aquest ajuntament a partir de l’1 de maig de 2021. 
 
Segon. Acceptar íntegrament les condicions que es contenen en l'acord segon de 
l’acord municipal de revocació de la delegació, el text íntegre del qual és el següent: 
 

"Segon .- ESTABLIR el règim transitori aplicable a aquells expedients de multes 
de trànsit la tramitació dels quals no hagi finalitzat abans de l’esmentada data de 
l’1 de maig de 2021 en els següents termes: 
 
1. L'Ajuntament a partir de l’1 d'abril del 2021 no carregarà en el WTP multes de 

trànsit. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària de la de la Diputació de Barcelona 

continuarà, fins a la seva finalització, la tramitació dels expedients 
corresponents als deutes en concepte de multes de trànsit que, a data 1 de 
maig de 2021, es trobin carregats a la base de dades del ORGT, ja estiguin 
en període voluntari o executiu. 
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Les funcions que corresponen a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació 
de Barcelona, respecte d’aquests deutes són: 
 
 Notificar denúncies que es trobin pendents de notificar, en la base de dades 

de l'ORGT a data 1 de maig del 2021, i expedir els documents d'aquestes. 
 Notificar les resolucions sancionadores imposades per l'Alcalde o òrgan 

municipal competent. 
 Registrar els escrits que en relació amb la gestió i/o recaptació de les 

multes, puguin presentar els interessats davant l'ORGT donant trasllat dels 
mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim 
competent per a la seva resolució o tramitació. 

 Recaptar en període voluntari i executiu aquestes multes. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Resolució de sol·licituds de fraccionaments. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors." 

 
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.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(b47c7cfcf4c5c499ac65) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada  Denia Lázaro Ardila (SIG)           14/04/2021, 11:30 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/04/2021, 14:27 
Intervenció General  CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          14/04/2021, 16:52   

 
I el Ple en resta assabentat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.27.- Dictamen de data 13 d’abril de 2021, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renúncia al càrrec de diputat de l’Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca 
Ibáñez per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, i sol·licitar a la 
Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial a favor del primer 
suplent, senyor Jesús Naharro Rodríguez de la llista electoral Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés. (Exp. núm. 2019/13332). 
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“Atès que, en data 12 d’abril de 2021, ha tingut entrada en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona, sota el núm. 202110053758, un escrit signat electrònicament 
del diputat Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, 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 Sant 
Feliu de Llobregat. 
 

Atès que el primer suplent de la candidatura de la coalició electoral Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) és el senyor Jesús 
Naharro Rodríguez, segons el certificat emès per la Junta Electoral de Zona de Sant 
Feliu de Llobregat de data 20 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. 
 

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. 
 

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 per 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. Manuel Enric Llorca Ibáñez, de la candidatura 
de la coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
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(PSC-CP) de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, com a 
conseqüència de la seva renúncia expressa i per escrit presentat en el Registre 
General de la Diputació de Barcelona, en data 12 d’abril de 2021 i sota el núm. 
202110053758. 
 
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 del 
primer suplent a diputat 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 Sant Feliu de Llobregat, senyor 
Jesús Naharro Rodríguez. 
 
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. Manuel Enric Llorca Ibáñez es 
produeixen des del dia 29 d’abril de 2021, data en què el Ple d’aquesta corporació 
local pren en 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. Manuel Enric Llorca Ibáñez i al Sr. 
Jesús Naharro Rodríguez; 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.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al diputat senyor Llorca. La 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2509 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.28.- Dictamen de data 16 d’abril de 2021, que proposa prendre en consideració 
la renúncia al càrrec de diputat de l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que 
procedeixi a expedir la credencial de la primera suplent, Sra. Gemma Español 
Cornet, de la candidatura electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 
(Exp. núm. 2019/13332). 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2509
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“Atès que, en data 15 d’abril de 2021, ha tingut entrada en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona, sota el núm. 202110056020, un escrit signat electrònicament 
pel diputat Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, del grup polític Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), en què manifesta la seva renúncia al càrrec 
de diputat de la Diputació de Barcelona per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Badalona amb efectes del dia 27 d’abril. 
 
Atès que la dimissió del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de diputat 
provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
Atès que la primera suplent de la candidatura electoral d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) és la senyora Gemma Español Cornet, segons 
el certificat emès per la Junta Electoral de Zona de Barcelona 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. 
 
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. 
 
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. 
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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. Oriol Lladó i Esteller, de la candidatura del grup 
polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) de la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de 
regidor de l’Ajuntament de Badalona amb efectes del dia 27 d’abril de 2021, tal com 
manifesta en l’escrit presentat en el Registre General de la Diputació de Barcelona, en 
data 15 d’abril de 2021 i sota el núm. 202110056020. 
 
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 del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(ERC-AM) de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, senyora Gemma Español 
Cornet. 
 
Tercer. NOTIFICAR a la senyora Gemma Español Cornet de forma fefaent la recepció 
de la credencial acreditativa de la condició de nova diputada, un cop rebuda per la 
Secretaria General, a l’efecte que pugui prendre possessió del seu càrrec com a 
diputada d’aquesta corporació local. La presa de possessió tindrà lloc en la primera 
sessió plenària que se celebri, previ jurament o promesa del càrrec de diputada de 
conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni, així com la declaració de 
possibles incompatibilitats i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, tot 
això, d’acord amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 2 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

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. Oriol Lladó i Esteller i a la Sra. Gemma 
Español Cornet; a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria 
General; a la Intervenció General; a la presidenta del grup polític Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal; i als presidents i presidentes de la resta 
dels grups polítics, a l’efecte del seu coneixement general.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Guiteras. La intervenció  
es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2812 

 

I el Ple en resta assabentat. 
 

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

2.1.- Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, per a mobilitzar habitatges de la Diputació de Barcelona per a 
l’atenció de casos de maltractaments i vulnerabilitat social. 
 

El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup En Comú 
Guanyem i acceptades pel Grup proposant de la moció. 
 
 “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Diputació de Barcelona disposa a l’entorn d’uns 200 habitatges en tota la 
demarcació. Les casuístiques i estat de cadascun d’aquests habitatges són múltiples i 
ben diverses. Alguns d’aquests ja estan essent habitats a dia d’avui i d’altres 
segueixen buits a l’espera de ser utilitzats o bé de ser adequats per al seu ús. 
 
Alguns d’aquests habitatges ja fa temps que la Diputació de Barcelona els té cedits via 
conveni amb entitats socials que gestionen l’allotjament d’unitats familiars 
necessitades d’alternativa habitacional. Aquest és un sistema que permet donar un ús 
social a les propietats de la Diputació de Barcelona i que ens cal utilitzar en major 
mesura. 
 
La vulnerabilitat social es plasma en totes les seves múltiples facetes avui en dia. 
Després de la crisi sanitària que estem vivint i la conseqüent crisi econòmica convé 
posar de relleu una vegada més que sempre acaben patint les pitjors conseqüències 
aquells sectors de la població més vulnerables. 
 
Un dels col·lectius de la població amb més necessitats de recursos habitacionals en 
l’actualitat són les dones que pateixen o han patit violència masclista en el seu nucli 
familiar. Aquestes situacions es recomana tracta-les amb un recurs habitacional fora 
del nucli de població on han viscut els maltractaments. Per tant, el conjunt de municipis 
de la demarcació de Barcelona necessiten d’un recurs habitacional per poder donar 
resposta als casos de violència masclista que requereixen d’un habitatge en un 
municipi diferent. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2812
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En tot cas, aquesta situació no ens ha de fer desviar el focus de l’atenció del problema. 
Cal que les dones que pateixen violència masclista en el seu nucli familiar tinguin una 
alternativa. Però, també, cal que posem atenció en el seguiment i tractament que 
requereix l’agressor. Només així podem evitar la perpetuació d’actituds intolerables i 
totalment reprovables que mereixen el rebuig en bloc de la societat. 
 
La proposta que sotmetem a valoració del plenari es basa en la disponibilitat de 
recursos habitacionals que té la Diputació de Barcelona. Proposem que una part 
d’aquests recursos es gestionin a través de convenis amb entitats professionals 
relacionades amb l’ajuda a dones maltractades per poder donar alternatives 
habitacionals fora del seu municipi. Per tant, la proposta requereix d’una figura jurídica 
que defineixi quins són els habitatges que es posen a disposició i amb quina 
temporalitat o elements, com ara la relació amb els ens locals del nucli familiar acollit. 
De la mateixa manera caldrà definir el paper que juguen els diferents ens (Diputació, 
Generalitat de Catalunya, consells comarcals i ajuntaments) 
 
La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per part de totes les 
administracions implicades. En l’àmbit competencial, cal recordar que els recursos 
d’acollida de les dones que pateixen o han patit violència masclista en el seu nucli 
familiar és de la Generalitat de Catalunya, i que els recursos econòmics destinats per 
ampliar aquests serveis són molt limitats. Segons el departament d’Afers Socials, al 
mes de juny de 2020, gràcies als fons propis invertits en el Pla de Xoc i als fons 
procedents del pacte d'Estat, es va passar de tenir 12 serveis substitutoris de la llar 
existents el 2019 a afegir 25 serveis nous entre el juny i desembre de 2020. Obtenint 
així una capacitat per a 158 unitats familiars. Una quantitat d’habitatges que es mostra 
encara totalment insuficient per a donar cobertura a aquests col·lectius. 
 
Les dades ens demostren que la necessitat existeix. Actualment, molts ajuntaments es 
troben amb nuclis familiars que convé separar per evitar les situacions de 
maltractament però no disposen dels recursos adients. Amb aquesta proposta establim 
una xarxa de recursos habitacionals específics per aquests casos que permetrà l’ús a 
unitats familiars de fora de Barcelona o de la pròpia ciutat en barris diferents. Alhora 
això esdevé una oportunitat per a especialitzar la gestió d’aquests casos amb els 
serveis adequats a aquestes situacions. 
 
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a la Diputació de 
Barcelona proposa l’aprovació dels següents 
 
ACORDS 
 

1. Establir vies de col·laboració, sota el paraigües de la forma jurídica més 
adequada, amb entitats especialitzades en l’atenció a les dones en situació de 
violència masclista i les administracions públiques corresponents (Generalitat, 
Diputació, consells comarcals i ajuntaments) per posar a disposició habitatges 
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propietat de la Diputació de Barcelona per aquells casos on sigui necessària una 
alternativa habitacional fora del nucli de població o barri on viu. 

 
2. Instar la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla d’actuació en el menor termini 

possible per augmentar els recursos d’acollida per a dones, fills i filles 
supervivents de violència masclista i els dispositius d’acollida per a ampliar els 
habitatges d’acolliment. 

 
3. Oferir aquest recurs als municipis de la demarcació amb les contraprestacions i 

condicions determinades en el Protocol general de funcionament del servei. 
 
4. Fer arribar aquest acords a les entitats municipalistes, als ajuntaments i consells 

comarcals de la demarcació, a la Direcció General d’Igualtat i a la Subdirecció 
General de Lluita contra la Violència Masclista de la Generalitat de Catalunya.” 

 
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 Benedí, per defensar la moció, la portaveu i presidenta del Grup 
Tot per Terrassa, senyora Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor 
Gracia, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, la 
presidenta del Grup En Comú Guanyem, senyora Pérez, la presidenta del Grup Junts 
per Catalunya, senyora Munté, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz i, novament, la senyora Benedí 
(ERC-AM). El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2942 

 
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: Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups 
Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16) i Partit 
Popular (2), sent el resultat definitiu de 32 vots a favor i 18 abstencions. 
 
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, per la inclusió de 
mesures per a garantir l’accés i permanència a l’habitatge a la futura Llei de Dret 
de l’habitatge estatal. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pels Grups En 
Comú Guanyem i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, acceptades 
pel Grup proposant de la moció. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=2942
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Davant la situació de crisi actual, agreujada per la covid-19, cal que l'Estat doni una 
resposta eficaç per garantir a la ciutadania l'accés d'un habitatge digne i adequat. És 
més necessari que mai, aplicar mesures i disposicions legals per disposar d'habitatge 
a un preu assequible i dotar als ens locals, l'administració més propera a la ciutadania, 
dels instruments necessaris per a la seva implementació. 
 
El Parlament de Catalunya, i després de la pressió d’entitats defensores del dret a 
l’habitatge com el sindicat de llogateres o la PAH, va aprovar a finals de 2020, la Llei 
11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament i d’habitatge relatives a la protecció del dret a l’habitatge. Una Llei 
imprescindible per a poder garantir el Dret de l’habitatge a Catalunya, però que no ha 
anat acompanyada d’un augment de recursos econòmics ni del desplegament 
necessari per a pal·liar la situació que una gran part de la ciutadania pateix per a poder 
disposar d’un habitatge digne. 
 
La situació generada per la pandèmia ha posat de manifest les desigualtats 
econòmiques i socials de la ciutadania. En breu el govern presentarà l'esborrany de la 
nova llei estatal d’habitatge al Consell de Ministres i posteriorment es remetrà al 
Congrés per al seu debat i aprovació. L’actual  situació és insostenible amb més de 
30.000 persones sense llar, 12 milions en exclusió social, més d'1 milió de 
desnonaments des de la crisi del 2008 i la impossibilitat d'accedir a un habitatge per a 
molts ciutadans. Segons les dades dels darrers informes un 36 % de la població i 
famílies destinen més del 40 % dels ingressos a l’habitatge. Aquesta situació conflueix 
amb mes de 4 milions de pisos buits i un Parc públic de lloguer que no arriba al 3 %. 
Aquesta situació ha estat agreujada per la pandèmia, on milers de treballadores en 
ERTO, es van precaritzant i es troben amb la impossibilitat de fer front al pagament del 
lloguer, hipoteques i subministraments, augmentant la franja de persones en risc 
d’exclusió residencial. 
 
Les administracions públiques amb competències en matèria d’habitatge, han de 
reconèixer que els nostres veïns europeus, governats pel partit que sigui, han estat 
capaços d'afrontar la situació amb més eines legals i amb consciència que sense 
habitatge no hi ha vida, i que en la situació actual de pandèmia existeix el risc de que 
la classe mitjana sigui més precària i es multipliquin les persones en risc. És per això 
que han d'actuar amb la major rapidesa i sense deixar-se pressionar pels lobbies 
financers o immobiliaris. 
 
Per aquest motiu, en tractar-se el dret de l'habitatge d'una matèria d'especial interès, 
es presenten les següents propostes per tal que es tinguin en compte a la futura Llei 
pel dret a l'habitatge estatal amb la finalitat de poder fer efectives les polítiques 
d’habitatge des de les diferents administracions: 
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1. Definir el servei públic d’habitatge com a servei d’interès general, així com les 
seves funcions i regulacions fiscals necessàries per a poder desenvolupar les 
polítiques publiques d’habitatge.  

 
2. Establir una governança conjunta de la política d’habitatge entre les 

Administracions, els agents econòmics i el agents socials, creant el marc jurídic 
adequat perquè puguin ajudar a formular i avaluar les polítiques públiques 
d’habitatge.  

 
3. Delimitar el marc competencial  i establir mecanismes de col·laboració entre les 

diferents administracions per a garantir la seguretat jurídica de les accions, sempre 
respectant les competències en matèria d’habitatge i dret civil d’alguns territoris 
com és el cas de Catalunya i les seves normatives aprovades. 

 
4. Establir l'obligació que tots els municipis de més de 5.000 habitants hagin de 

disposar, en el termini de vint anys des de l’Aprovació d'aquesta llei, d'un parc 
mínim d'habitatges destinats a polítiques socials de com a mínim el 15 % respecte 
al total d'habitatges principals existents, considerant les circumstàncies pròpies de 
cada municipi i d'acord amb el calendari que s'estableixi normativament. 

 
5. Determinar el caràcter social de l'habitatge de protecció pública garantint la seva 

qualificació permanent, i introduir el dret d’adquisició preferent de l’administració 
per evitar que siguin venudes a agents especuladors. Per això, caldrà garantir la 
qualificació permanent de l’habitatge de protecció pública, incrementar la reserva 
mínima d’HPO del actual 30 % en sòl urbanitzable al 60 % i fixar una reserva 
mínima d’un 40 % de HPO en sòl urbanitzat. 

 
6. Facilitar la mobilització de sòl públic per a habitatge de lloguer social o assequible, 

amb instruments financers que permetin la promoció d'habitatges de lloguer a 
promotors públics i privats i empreses del tercer sector, aplicar el tipus d’IVA reduït 
a l’arrendament, la rehabilitació i constitució i transmissió de drets reals de 
superfície per a la promoció i explotació d’edificis d’habitatges en arrendament i 
establir l’exempció al IRPF dels ajuts a la rehabilitació d’edificacions destinades al 
lloguer d’habitatge en el marc d’un Pla d’habitatge. 

 
7. Crear reserves mínimes estatals d’HPO de lloguer. En concret, 2/3 parts de la 

edificabilitat en reserves de sòl rural i 3/4 parts de la reserva en sòl urbanitzat 
s’hauria de destinar permanentment a habitatge en règim de protecció pública de 
lloguer i que no podrà implicar lloguers superiors al 30 % dels ingressos de les 
inquilines. 

 
8. Desenvolupar un Pla d'actuació per promoure la col·laboració publico-privada entre 

els grans tenidors d'habitatge i les comunitats autònomes i les entitats locals, amb 
dotació pressupostària, amb l'objectiu d'impulsar la utilització d'habitatges per a 
lloguers socials i evitar usos anòmals. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
9. Definir l’habitatge buit i posar a disposició de les comunitats autònomes i els 

municipis les diferents eines per a la seva detecció i les mesures fiscals i 
sancionadores més adequades per a mobilitzar-lo, en un marc regulat on els grans 
tenidors d'habitatge estiguin obligats a col·laborar amb l'administració competent 
per a posar a la disposició del mercat de lloguer l'habitatge buit a un preu 
assequible. 

 
10. Definir l’ús anòmal de l’habitatge i regular a la llei mecanismes de detecció 

d’utilitzacions i situacions anòmales de l’habitatge així com el seu procediment 
sancionador. 

 
11. Establir un protocol d'actuació i coordinació entre els òrgans judicials i els serveis 

socials en cas d'execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupació de bona fe 
per a evitar les situacions d'exclusió residencial, modificant en aquest sentit la Llei 
de enjudiciament civil. 

 
12. Establir l’obligatorietat de realitzar una mediació civil prèvia a la interposició de les 

demandes de desnonament d’habitatge habitual en els processos arrendaticis. 
 
13. Establir l'obligació als grans tenidors d'habitatge d'oferir lloguer social a les 

persones en situació de vulnerabilitat econòmica en les següents circumstàncies: 
 

 Abans d'adquirir un habitatge resultant de l’assoliment d’acords de 
compensació o dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre 
l'habitatge habitual, o abans de la signatura de la compravenda d’un habitatge 
que tingui com a causa de la venda la impossibilitat per part del prestatari de 
retornar el préstec hipotecari. 

 

 Abans d’interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de 
desnonament per impagament de lloguer o per extinció legal del contracte. 

 

 Abans d'interposar qualsevol demanda judicial de desnonament per precari si 
l'ocupació sense títol es produeix en un habitatge buit, si les persones ocupants 
no han rebutjat cap opció de reallotjament social en els darrers dos anys i si els 
serveis socials emeten informe favorable sobre el compliment, per part dels 
ocupants, dels paràmetres de risc d'exclusió residencial i sobre l'arrelament i la 
convivència en l'entorn veïnal. 

 

 En els procediments d’execució hipotecària o desnonament per impagament de 
lloguer, extinció legal del contracte o precari si es tracta d’un habitatge buit, que 
estiguin en tràmit a l’entrada en vigor de la norma, abans de fixar data de 
llançament. 
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14. Establir com a criteri de procedibilitat l'obligació als grans tenidors d'habitatge 
d'oferir lloguer social abans d'interposar demanda d'execució hipotecària, de 
desnonament per impagament de la renda de lloguer, extinció legal de contracte, o 
per precari. El gran tenidor haurà d'acreditar que va fer els tràmits per comprovar si 
la unitat familiar ocupant era o no vulnerable i si va fer l'oferta de lloguer social. 

 

15. Facilitar la compra d’habitatges mitjançant el tanteig i retracte per part de les 
diferents administracions i promotors socials a preus inferiors als de mercat. 

 

16. Definir les situacions de vulnerabilitat econòmica i social, preveure mesures per 
evitar els llançaments de les persones vulnerables sense alternativa habitacional i 
d’acord a les obligacions en matèria de dret internacional dels drets humans 
prohibir els llançaments amb data oberta. 

 

17. Prohibir els talls de subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de les llars de les 
famílies vulnerables en situació de pobresa energètica i formalitzar convenis amb 
les empreses subministradores d'energia per establir descomptes importants a les 
unitats familiars vulnerables. 

 

18. Establir un règim temporal de contenció i moderació de lloguers d’habitatge en 
zones de demanda tensionada. La declaració de mercat tensionat suposarà 
l’obligació de mantenir el preu del contracte de lloguer anterior sempre que aquest 
preu estigui per sota del preu oficial de l’índex de preus. En cas de no existir 
contracte anterior el preu serà fixat d’acord a l’índex de preus. 

 

19. Establir mesures d’antidiscriminació immobiliària. 
 

20. Modificar els articles de la llei de bases de règim local relatius a les competències 
de les entitats locals per poder desenvolupar les polítiques municipals d’habitatge.  

 

21. Establir mesures de simplificació en la contractació per agilitzar les promocions 
d’habitatges de protecció pública. 

 
22. Incrementar la dotació pressupostària al Pla estatal amb destí a l’habitatge social 

en un 1 % inicial amb l’objectiu d’arribar en 5 anys al 2 % del PIB  
 

23. Crear de un fons estatal per la compra pública d'habitatges per part de les 
Administracions Locals que permeti incorporar 20.000 habitatges a l’any als parcs 
públics de lloguer, entorn al 5 % de les transmissions d’habitatges que es fan a 
l’any entre privats. 
 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple l'adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar les propostes anteriors, adreçades al Govern d’Espanya i relatives a 
la redacció de la futura Llei del dret a l’habitatge sobre mesures per augmentar el parc 
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públic d’habitatges, evitar els llançaments de les persones vulnerables, el lloguer social 
obligatori pels grans tenidors d’habitatge, la contenció de rendes de lloguer en mercat 
tensionat, la prohibició dels talls de subministraments d’energia de persones 
vulnerables, i mesures per dotar de més mecanismes jurídics i fiscals a les 
administracions públiques autonòmiques i locals per la promoció d’habitatge públic. 
 
Segon. Defensar la capacitat normativa catalana i blindar-ne les competències en 
matèria d’habitatge i dret civil. 
 
Tercer. Instar la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla per a desenvolupar i 
augmentar el parc d’habitatge públic de Catalunya, així com a definir una partida 
pressupostària suficient per a poder-ne realitzar el seu desplegament. 
  
Quart. Instar la Generalitat de Catalunya a desplegar la Llei 11/2020, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament i 
d’habitatge relatives a la protecció del dret a l’habitatge, així com a disposar d’una 
partida pressupostària suficient per a poder-ne realitzar el seu desplegament. 
 
Cinquè. Traslladar al Govern d’Espanya les propostes relatives al dret a l’habitatge per 
tal que les tinguin en compte alhora de l’elaboració de la Llei pel dret a l’habitatge 
estatal.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, per 
defensar la moció, 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, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, 
senyor García Cañizares, el president del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Mut, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés, senyora Díaz i, novament, la senyora Melgares (TxT). El 
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=4236 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i les diputades 
assistents dels Grups polítics següents: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (15), En Comú Guanyem (5) i Tot per Terrassa (1), el vot en contra dels 
Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), 
Junts per Catalunya (7) i Partit Popular (2) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 21 vots a favor, 25 vots en 
contra i 4 abstencions. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=4236
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2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per 
a racionalitzar la contractació de programes i/o produccions externes als mitjans 
propis de la XAL. 
 
“En respuesta a la solicitud de información del Grupo Político Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, de fecha 24/02/2021, recibimos respuesta de los responsables de la 
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L. (XAL), en la cual nos hicieron llegar el contrato 
vigente entre la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) y la Sra. Marcela Topor, y el 
presupuesto detallado del programa y la información de que el programa se financia 
íntegramente con el presupuesto de la XAL. 
 
El contrato, vigente desde el día 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, 
tiene por objeto la contratación de la Sra. Marcela Topor, a la que se le abona la 
cantidad de 6.000 euros mensuales más IVA, para que esta lleve a cabo las tareas 
consistentes, en la gestión, realización, ideación y control de contenidos, y dirección, 
además de las funciones de presentación de la obra audiovisual, concretamente del 
Programa que tiene las características siguientes:  
 

- Nombre del programa: The Weekly Mag 
- Duración: 120' 
- Periodicidad y horario: semanal, sábados de 16.00 a 18.00 h. 

 
Para que la Sra. Marcela Topor, pueda llevar a cabo las tareas y servicios contratados 
mediante el citado contrato la XAL se compromete a facilitar a todos los medios 
materiales y humanos, maquinaria, instalaciones, instrumentos, y cualquier elemento 
personal y material, que sea necesario por la realización del programa detallado 
anteriormente. 
 
Que de la información facilitada por la XAL el coste anual aproximado del programa 
“The Weekly Mag” asciende a la una cantidad superior a los 300.000 euros. 
 
Que de conformidad con los datos facilitados por la XAL a preguntas de este Grupo 
político el citado programa, en el acumulado del año, lo ven 120.000 personas, lo que 
supone que, de facto, cada programa lo ven menos de 12.000 dispositivos. 
 
Dado el elevado coste anual de la producción del programa “The Weekly Mag”, con la 
cesión de instalaciones, maquinaria y personal de la XAL, y del sueldo de su 
presentadora y directora del programa que está muy por encima de los salarios de los 
trabajadores de los medios informativos de la Diputación de Barcelona y el escaso 
interés que suscita la emisión del mismo. 
 
Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en la Diputación Provincial de Barcelona, presenta 
para la aprobación del Pleno de la Institución, los siguientes ACUERDOS: 
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Primero. INSTAR, en nuestra calidad de Junta General de la XAL, al Consejo de 
Administración de la citada Sociedad a que apruebe, siguiendo los parámetros 
marcados por la Gerencia y los máximos responsables de los departamentos de 
Comunicación, Contenidos y Operaciones; los indicadores objetivos que han de 
priorizar la contratación externa de programas; singularizando y justificando 
adecuadamente, cualquier criterio que se aparte de los costes medios de producción 
de la programación de la propia XAL  
 
Segundo. INSTAR al Consejo de Administración de la XAL y al Consejero delegado 
CEO a que, una vez extinguido el actual contrato de la Sra. Marcela Topor, no se 
proceda a su renovación o nueva contratación en las actuales condiciones; ciñendo 
cualquier contratación externa a las mismas condiciones remunerativas que el resto de 
personal de la XAL y al coste medio de cualquier programa de las mismas 
características producido por la propia XAL. 
 
Tercero. TRASLADAR los anteriores ACUERDOS al Gobierno de la Diputación 
Provincial de Barcelona, al Consejero Delegado CEO de la XAL, al Gerente de la XAL, 
a los Sindicatos con representación en la Diputación de Barcelona y, en su caso, a los 
Sindicatos con representación en el XAL.” 
 
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, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, la portaveu i 
presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el diputat del Grup En Comú 
Guanyem, senyor Subirats, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García 
Cañizares, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Guiteras, 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:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=6213 

 
 

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i les diputades 
assistents dels Grups polítics següents: Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i 
Partit Popular (2); el vot en contra dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7) i En Comú Guanyem 
(5) i l’abstenció dels Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (15) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 6 vots a favor, 28 vots 
en contra i 16 abstencions. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=6213
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2.4.- Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport a 
l’alliberament de les patents. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, acceptades pel Grup 
proposant de la moció. 
 
“Les nostres ciutats i pobles, com bona part de les ciutats i pobles del planeta, han vist 
emmalaltir milers de veïns i veïnes i han patit la mort de centenars de persones 
estimades, la majoria gent gran. També han viscut les restriccions dels drets i de les 
llibertats de la seva població. Malgrat l’esforç enorme de la ciutadania i les institucions, 
han augmentat les desigualtats, especialment les relacionades amb la salut.   
  
A escala planetària, la pandèmia de la COVID-19, que va ser declarada fa un any, ha 
causat prop de 3 milions de morts segons l’Organització Mundial de la Salut. La 
malaltia també està fent augmentar la pobresa i les desigualtats arreu del món.   
   
Després d’una gesta científica sense precedents, suportada en una gran part amb 
molts fons públics, disposem de vacunes amb una eficàcia altíssima, que són la millor i 
potser l’única esperança per deixar enrere aquesta pandèmia. Malgrat això observem 
una vacunació inexplicablement alentida per un règim de producció i arribada de 
vacunes que es demostra insatisfactori i que fa allargar la sortida del túnel.   
 
Malauradament, la producció i la distribució mundials de les vacunes s’evidencien 
limitades i desiguals. Les patents i el secretisme dels contractes en són, en aquest 
moment, les principals causes. Les empreses farmacèutiques tenen el monopoli de la 
producció, el subministrament i la distribució de les vacunes arreu del món i hi ha 
opacitat en els contractes i acords formalitzats amb els diferents països. Les 
administracions públiques han destinat molts recursos públics a aconseguir que les 
diferents empreses farmacèutiques poguessin desenvolupar i comercialitzar una 
vacuna. S’estima que la inversió pública global en la vacuna de la Covid-19 supera els 
25.000 milions d’euros, incloent-hi la recerca bàsica, el desenvolupament i la compra 
avançada. Aquesta inversió pública, però, contrasta amb el fet que la gestió posterior 
de les patents està suposant uns grans beneficis per al sector privat que les té.   
 
La realitat del sistema d’innovació actual, tan lligat a la protecció de la propietat 
intel·lectual, ha de pensar en models alternatius a les patents que permetin 
salvaguardar l’interès general, desenvolupant d’altres mecanismes oberts i compartits 
del coneixement, en la lluita contra la COVID-19, i les malalties en general. 
 
Tot això, amb la finalitat d’evitar que aquest sistema de propietat intel·lectual sobre el 
coneixement, actuï com a barrera, tant per la investigació, com per a la producció a 
gran escala de tecnologia de salut assequibles, i per tant, per al seu accés equitatiu i 
global. 
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Qualsevol causa que endarrereixi la vacunació massiva i global impacta en la 
recuperació de la normalitat. Més enllà de la capacitat dels governs locals i 
autonòmiques per fer equilibris entre incidències i restriccions, la vacunació és la millor 
i potser l’única opció per retornar a una vida lliure de pandèmia.   
  
Per avançar en aquesta direcció, diferents organitzacions internacionals han adoptat 
pronunciaments, la OMS, el Parlament Europeu, la Declaració de Doha. Així com el 
Govern d’Espanya, en l’estratègia de resposta conjunta de Cooperació davant la Crisi 
de COVID-19. 
 
Alhora s’està desenvolupant una Iniciativa Ciutadana Europea, Right2Cure que 
demana a la Comissió Europea que faci tot el que estigui en la seva mà perquè les 
vacunes i tractaments siguin considerats un bé públic global, accessible a tots i totes 
de manera gratuïta.  
  
Davant d’una crisi global sense precedents, els professionals, les agències públiques i 
les organitzacions internacionals de la salut global han promogut una declaració per a 
l’alliberament de les patents de les vacunes contra la COVID-19, com a mínim 
temporalment perquè obstaculitzen la producció i distribució tant a nivell de ciutats 
com a escala mundial. La declaració ha estat signada per Metges Sense Fronteres, 
Metges de el Món, Oxfam Intermón, Amnistia Internacional i Medicus Mundi, a més del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, l'Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona. La cap de Medicina Preventiva i 
Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, també s’ha unit a títol 
individual; així com Rafael Vilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global 
d'ISGlobal, i l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i professor de la Universitat de 
Barcelona, Antoni Trilla.  
 
Creiem necessàries mesures que estiguin a l’altura per respondre, per sobre de 
barreres i interessos, a criteris de salut pública i de justícia global.   
  
La situació actual de la pandèmia i el procés de vacunació enfront de la COVID-19 
reuneixen totes aquelles característiques d’excepcionalitat, d’exigible equitat i d’interès 
per a la salut pública i els drets fonamentals de les persones necessàries que 
legitimen els següents   
 
ACORDS  
   

1. Instar el Govern de l’Estat i a la Comissió Europea, que activin els mecanismes 
excepcionals que preveu la legislació internacional, de manera que les indústries 
farmacèutiques que disposen de vacunes de provada eficàcia alliberin 
temporalment les patents, i permetin una transferència de coneixement i/o 
producció per accelerar al màxim la capacitat global de producció de les vacunes 
esmentades i, especialment, després de les inversions públiques multimilionàries 
concedides.   
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2. Instar el Govern de l’Estat i a la Comissió Europea que aquestes negociacions es 

duguin a terme amb transparència i que els acords establerts i les seves 
condicions es facin públics. I per una qüestió d’ètica mèdica, de salut global i de 
drets humans, i per prevenir l’aparició i la disseminació de noves variants, que 
aquestes vacunes arribin a tots els racons del planeta per tal d’assegurar una 
cobertura global, seguint criteris de salut pública i començant per les treballadores 
i treballadors sanitaris i els col·lectius més vulnerables.   

 
3. Instar els mitjans de comunicació corporativa i a la XAL perquè difonguin els 

acords d’aquesta moció i que ajudin a centrar i visibilitzar el debat.   
 
4. Comunicar els presents acords a la Presidència de la Comissió Europea, la 

Presidència del Govern de l’Estat, als grups polítics del Parlament Europeu i del 
Congrés de Diputats i del Senat, als ajuntaments i consells comarcals de la 
demarcació, a les entitats municipalistes de Catalunya així com a les 
organitzacions no governamentals, Amnistia Internacional, Metges Sense 
Fronteres i Oxfam Intermón.”  

 
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 portaveu i presidenta 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 diputat del Grup Junts per Catalunya, 
senyor Arimany, el diputat del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Arenas, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz i, novament, la senyora Llauradó (ECG). El 
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=7667 

 

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), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Tot per 
Terrassa (1), el vot en contra del Grup Polític Partit Popular (2) i l’abstenció del Grup 
Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 44 vots a 
favor, 2 vots en contra i 4 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. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=7667
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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 2400 al 
3913, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, 
compresos entre els números 2397 al 3917, ambdós inclosos, de la CIS de 
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 2504 al 
3749, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, 
compresos entre els números 2455 al 3910, ambdós inclosos, i dels acords adoptats 
per la Junta de Govern corresponents a les sessions de dates 11 i 25 de març de 
2021. 
 
2.6.- Precs 
 
Pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a 
tots. En tot cas, des del Grup d’Esquerra Republicana sí que volíem fer un prec.  
 
Aquests dies hem pogut assistir, un conjunt de diputades i diputats d’aquesta institució, 
a diverses presentacions que vostè, presidenta, va presidir, i també altres diputats, del 
Next DiBa - Next Generation; que segur que és una gran oportunitat, i no en tenim cap 
mena de dubte, que és una molt bona oportunitat que tenim per al país, per al territori, 
per als municipis... Però, en tot cas, el prec que faríem primer és la reflexió que encara 
estem pendents de veure què passa demà el matí. La Unió Europea es reuneix amb el 
conjunt dels Estats per analitzar les propostes dels Estats. I, també, a veure com es 
traslladen cada una d’aquestes propostes dels Estats, si acaben sent acceptats a nivell 
territorial, a nivell de la concreció amb les autonomies, amb el món local, etc. 
 
Nosaltres els hi volíem fer un prec en el sentit que sí que hem rebut, com vostè 
mateixa va poder veure, de molts electes locals, inquietud; que és normal. De 
vegades, segur, presidenta, que coincideix amb nosaltres que el desconeixement 
d’una proposta genera també dubtes, genera inquietuds. I quan es va parlar de que hi 
ha 87 projectes possibles que desenvolupem des d’aquesta institució, sens dubte ha 
d’haver una reacció, bàsicament, de petits municipis, de la gent del territori, veient que 
algun dels projectes no se’ls havien consultat, o no sabien, o que inclús hi havia 
aportacions, i que vostè també va transmetre la voluntat de que sempre s’acceptin i es 
va donar peu a què podria haver-hi d’altres propostes.  
 
Sens dubte, el Next DiBa és una gran oportunitat. I com vostè va dir, presidenta, vol dir 
una inversió de l’entorn de 1.700 milions d’euros. Això és superior al Programa general 
d’inversions. I, és per això, que nosaltres també, primer, entenem que és molt 
important atendre aquelles peticions, propostes que sorgeixin de l’àmbit local; sobretot 
posant èmfasi en els municipis petits que, moltes vegades, no tenen estructura per 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

poder-se adreçar i per poder plantejar projectes. I, finalment, nosaltres, des del Grup 
d’Esquerra entenem que aquest és un tema, és un projecte, el Next Generation, el 
Next DiBa, que no ha de tenir només una voluntat que sigui la d’aquells qui governen a 
les institucions, en aquest cas la Diputació de Barcelona, sinó que creiem, i vostès 
també segur que hi estan d’acord, en què hem de poder treballar totes i tots. I, per 
tant, buscar el màxim consens de tots els Grups polítics d’aquesta institució. Per tant, 
comptin amb nosaltres. Estem a la seva disposició, presidenta, i de la gent que està al 
Govern, per poder-ho desenvolupar i per poder-ho tirar endavant; i segur que la resta 
de Grups polítics també hi veuen la mateixa importància que hi veu el Grup d’Esquerra 
Republicana. Moltes gràcies, presidenta.  
 
Intervé la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), qui diu: Molt bé. La veritat, 
sincerament, senyor Fàbrega, no he entès quin era el prec. Però, en tot cas, si era el 
de que treballem plegats en benefici dels municipis, això ja va de soit.  
 
A veure, jo crec que és normal aquesta inquietud. Ningú no ha explicat absolutament 
res de tots aquests fons europeus. Nosaltres hem fet una molt bona feina. I crec que 
hem de reconèixer el treball tècnic que s’ha realitzat per part de moltes persones, dins 
d’aquesta casa, en contacte amb tot el territori, per explorar quins són els possibles 
projectes per aterrar aquests fons europeus al territori de la demarcació de Barcelona. 
És el que s’ha fet. És evident que s’ha anat explicant. No donant per fet que siguin 
aquests 87 projectes, ni molt menys. Aquests són els que nosaltres, d’entrada, 
nosaltres vull dir la Diputació ha identificat com possibles projectes susceptibles de 
poder-se presentar, de poder-se treballar i de poder fer possible que obtinguin 
recursos. Però aquest és un llistat que, hem dit a totes les reunions, és provisional, 
que estem amatents a totes les propostes que es puguin fer arribar, i que nosaltres, la 
nostra intenció és ajudar a que els territoris, que els petits, també els petits municipis, 
puguin ser beneficiats d’aquests recursos.  
 
Per tant, jo crec que aquest és un treball que, de moment, és un treball molt tècnic, 
amb una visió política d’ajudar a tot el territori; no mirant el color polític, perquè això 
vostè sap que, com a mínim, aquest Govern no ho està fent. Estem treballant per a 
tothom, i és el que continuarem fent. Anar polint tots aquests projectes. Estar molt a 
sobre de totes les novetats que es puguin produir des d’Europa, des del Govern de 
l’Estat o des del Govern de la Generalitat de Catalunya. I, evidentment, la nostra 
voluntat és la de treballar conjuntament amb totes les institucions per fer possible, 
repeteixo, que d’aquests 140 mil milions d’euros que hi ha i que aterraran a Espanya, 
una bona part pugui aterrar en els municipis de la província de Barcelona. Aquesta és 
la nostra voluntat. I davant de l’oferiment de treballar plegats, evidentment, no hi ha en 
absolut cap inconvenient, tot el contrari.  
 
Torna a intervenir el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: Si em permet, 
presidenta, breument. Em dec explicar molt malament, presidenta. Per tant, disculpi. 
En tot cas, el prec eren dues reflexions: una és sobre poder cooperar i treballar tots els 
Grups d’aquesta institució; i segona, veient la inquietud que van transmetre a les 
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presentacions diversos electes municipals, que no tenim dubte però ho volem 
reafirmar, que siguin atesos aquestes inquietuds i aquests dubtes que, en moltes 
ocasions, quan fem presentacions han anat sortint. Només era això per puntualitzar i li 
agraeixo.  
 
Intervé, de nou, la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), qui diu: D’acord. No tingui 
cap dubte que el mateix que vam dir en aquestes reunions ho farem i així s’està fent. 
És a dir, que està bé que faci vostè un prec, però crec que, en aquest cas, no era ni 
tan sols necessari. 
 
Les intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=9469 

 
2.7.- Preguntes 
 
No es formula cap pregunta 
 

HASH del video:”BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=9874 

 
De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General 
s’indica el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la 
darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que estan pendents 
de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a 
l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta oral formulada pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 

Municipal en diverses sessions Plenàries. 
 
La pregunta fou resposta en data 27 d’abri de 2021 per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  
 

En relació amb la vostra pregunta que es va formular, oralment, a la sessió plenària 
ordinària de la corporació, celebrada el dia 25 de març de 2021, sobre :  
 
“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?”. 
 
Us comuniquem que: 
 
Sol·licitat Dictamen Jurídic al Servei d' Assessoria jurídica de la Diputació de Barcelona , 
traslladem les principals conclusions del mateix: 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=9469
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021042901?ts=9874
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."..El caràcter oficial dels símbols dels ens públics locals, d'una banda, els identifica alhora 
que els singularitza de forma permanent com a tals, i d'altra banda, també identifica la 
comunitat de ciutadans en el seu conjunt, constituïda en un determinat àmbit territorial, i no 
només als partidaris d'una determinada opció política.." 
 
."..D'acord amb la jurisprudència aplicable, no és possible, per vulnerar el deure de 
neutralitat i objectivitat de les administracions públiques, la col·locació en la façana d'una 
entitat local d'un símbol, quan representi opcions polítiques concretes i, per tant , només a 
una fracció o part dels ciutadans." 
 
D'igual manera, el següent argument (entre d'altres), per part del Tribunal Suprem, Sala 
Contenciosa Administrativa, núm. 933/2019, de 28 d'abril, resolent el Recurs de Cassació 
interposat contra l'Acord de la Junta Electoral Central de 20 de maig de 2015, dictat en 
l’expedient 293/544. 
 
."..En altres paraules, el fet que els acords en els òrgans col·legiats es prenguin 
democràticament, en cap cas els fa conformes a Dret, sinó que precisament estan subjectes 
al mateix i per això poden ser invalidats, sense que la formació democràtica dels mateixos 
els sani ni pugui prevaldre per sobre de l' ordenament jurídic, que vincula tots els poders 
públics.." 
 
Així doncs, en exercici de la responsabilitat atorgada, no resta possible atendre l'esmentada 
petició. 
 
Adjuntem Dictamen Jurídic. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 

2. Pregunta oral, formulada pel Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, a la 
sessió plenària de 25 de març de 2021, que deia:  

 

“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 
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 
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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 pregunta fou resposta, per la diputada adjunta de Presidència, en data 28 d’abril 
de 2021 i diu:  
 

“En relació a la vostra pregunta que es va formular, oralment, a la sessió plenària ordinària de 
la corporació, celebrada el passat dia 25 de març de 2021, on demanàveu: 
 
“...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?”  

 
Des de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística informen que : 
 
“El material d’oficina és subministrat a la Corporació a partir de les previsions contingudes en 
la Base d’execució del pressupost “serveis de gestió centralitzada”. La compra de mobiliari 
d’oficina i material d’oficina s’efectuarà amb caràcter exclusiu per part de la Direcció de 
Serveis d’Edificació i Logística atenent les prescripcions de la Instrucció per a 
l’ambientalització de la contractació. 
  
La Subdirecció de Logística promou a través d’un Acord Marc la compra de material d’oficina. 
L’actual Acord Marc ha iniciat la seva vigència amb efectes 1 d’abril de 2021, conformat per 
sis lots. Un d’ells es va declarar desert, i la resta de lots (5) van ser adjudicats a 4 empreses 
diferents. Es tracta de l’expedient 2018/0010562 Subministrament de material d’oficina i altres 
complements d’oficina per atendre les necessitats dels diferents serveis i oficines de la 
Diputació de Barcelona i altres entitats integrades en el seu sector públic (6 lots). Els 
adjudicataris son: LYRECO ESPAÑA SA, TECNICAS EN MARCAJE SL, SET PRAT PAPER 
DISTRIBUCIONS SA i COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL SCCL. 
L’anterior compra de material d’oficina també estava emparada per un Acord Marc, la vigència 
del qual pel que fa al lot 2 és vigent fins el 30 d’abril de 2021. El lot 1 va finalitzar la seva 
vigència el 31 de gener de 2019, i ja estava iniciat l’expedient del nou Acord Marc que per 
diferents circumstàncies no es va poder adjudicar abans. 
 
Pel que fa al subministrament de paper, la seva articulació és a l’empara de l’expedient 
2019/1717 Decret adhesió de DB i ens dependents a acord marc paper de ACM”. 
 
Així mateix us adjuntem informe de l’Àrea de Cultura, Gerència de Serveis de Biblioteques. 
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3. Pregunta oral, formulada pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC), a la sessió plenària de 25 de març de 2021, que deia:  

 
“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 pregunta fou resposta, per la diputada adjunta de Presidència, en data 28 d’abril 
de 2021 i diu:  
 

“En relació a la pregunta que va formular, oralment, a la sessió plenària ordinària de la 
corporació, celebrada el passat dia 25 de març de 2021, on demanàveu: 
 
“..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.” 
 
“..si és resposta afirmativa o no que vulguin també ampliar aquest finançament als consorcis i 
a les mancomunitats.” 
 
 “..amb quin calendari, en cas que fos afirmatiu, tenen previst repartir aquests fons en 
aquestes entitats.” 
 
Us adjuntem informe de resposta, de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació 
Local. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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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: BM9BT3W1QOyVJpmuT+DOZbksuQeAhGqhSWplcZI6l78= 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 
 


