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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2022 
 

 
El dia 27 d’octubre de 2022, a les 12 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte 
de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell núm. 187, de Barcelona), 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 i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores 
i senyors: Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat 
Benedí i Altés (ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Maria Rosa Boladeras 
Domingo (TxT), Pilar Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David 
Escudé Rodríguez (PSC-CP), Gemma Español i Cornet (ERC-AM), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), 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), Pau González Val (ECG), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro 
Palma (PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), 
Valentí Junyent i Torras (JUNTS), Anna Maria Lara i Carmona (ERC-AM), Aïda 
Llauradò i Álvarez (ECG), Ana Maria Martínez Martínez (PSC-CP), Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), Josep Monràs Galindo (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), Jesús Naharro i Rodríguez (PSC-CP), Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Carlos Ruiz Novella (PSC-CP), 
Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Javier Silva Pérez 
(PSC-CP), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador 
Tovar Funes (Cs) i Marc Verdaguer i Montanyà (JUNTS). 
 
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. 
 
Excusen la seva absència la diputada senyora Laura Pérez i Castaño (ECG) i el 
diputat senyor Marc Serra i Solé (ECG).  
  
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats, (modificat 
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parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2011), aquesta sessió es realitza a l’auditori del Paranimf de la 
Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció de la salut i de seguretat i 
garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi assisteixen, i de 
conformitat amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries competents per 
fer front al brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19. 

 
HASH del video:”coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022102701?ts=49 

 
A continuació, i verificada la existència del quòrum necessari, la presidenta indica que 
es procedirà a donar lectura a la Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial 
de la Infància. 
 

HASH del video:”coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022102701?ts=89 

 

La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), dona lectura a la Declaració 
Institucional i diu:  
 
“El 20 de novembre de 1989 l’Assemblea General de les Nacions Unides aprovava la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant, en la qual s’apostava perquè els poders públics 
incorporessin els infants com a ciutadans de ple dret i reafirmessin amb polítiques 
concretes el seu compromís en la salvaguarda dels seus drets. 
 
Cal assenyalar que, malgrat els avenços que hi ha hagut des d’aleshores, el Dia 
Mundial de la Infància, encara ens queda un llarg camí per recórrer com a societat per 
poder afirmar que la infància creix en un context econòmic, social i emocional propici 
per al seu desenvolupament. 
 
I és precisament en aquest recorregut com a societat que les ciutats, viles i pobles de la 
província de Barcelona tenim un paper fonamental. 
 
Els ens locals, com a Administració més propera a la ciutadania, tenen el compromís 
ferm de continuar treballant per protegir la infància i l’adolescència i per assegurar que 
creixin en un entorn segur, amb plenes garanties en l’exercici dels seus drets. 
 
Tenim un paper clau en la promoció dels infants, els adolescents i les seves famílies. 
Hem de seguir apostant per escoltar-los, per generar més espais de participació i per 
materialitzar les seves aportacions, per construir llocs on puguin viure i fer-los més 
amables, saludables i inclusius. 
 
Posem també l’accent a vetllar per la prevenció de les situacions de risc i a garantir 
que coneguin els seus drets i que sàpiguen com poden actuar en cas que es vulnerin. 
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També hem d’atendre els infants, els adolescents i les seves famílies, acompanyar-los 
davant les situacions de precarietat econòmica i vulnerabilitat social, i dotar-los d’eines 
per abordar les situacions psicoemocionals que actualment estan emergint. 
 
Segons l’UNICEF, més del 13 % de la població infantil i juvenil d’entre 10 i 20 anys 
pateix un trastorn mental diagnosticat, dels quals l’ansietat i la depressió representen 
el 40 %i. Segons les dades de l’Enquesta de salut mental, a Catalunya el 10,6 % de la 
població de 4 a 14 anys té probabilitats de patir un problema de salut mental. Aquesta 
xifra s’ha incrementat el doble respecte del 2015, i malauradament augmentarà si tenim 
en compte els efectes socioemocionals que es deriven de les situacions de 
confinament i pandèmia.ii 

 
No obstant això, les dades indiquen que els centres de salut mental infantil i juvenil 
atenen solament el 4,9 % de la població infantil i juvenil. Si comparem aquesta dada 
amb les dades de prevalença dels trastorns mentals apuntades anteriorment, hem de 
concloure que una bona part dels infants i adolescents que requereixen atenció mental 
queden fora de l’atenció de la xarxa de salut.iii 

 
Els ens locals no poden ser aliens a aquestes situacions. Han d’avançar en la 
col·laboració interinstitucional i amb totes les entitats implicades, teixint aliances per 
aprofundir en la integració de les polítiques adreçades a la infància i a les seves 
famílies, donant resposta als compromisos de l’Agenda 2030 i als 17 objectius de 
desenvolupament sostenible, i refermant el compromís per sortir d’aquesta crisi amb 
més equitat i oportunitats per a tothom. 
 
La Diputació de Barcelona continua avançant, conjuntament amb tots els ens locals de 
la província i la resta d’institucions i entitats, per fer més eficaces les polítiques i assolir 
uns municipis que contribueixin al benestar integral d’infants i adolescents i les seves 
famílies. El Pla d’acció per a les polítiques locals d’infància i adolescència és una 
contribució en aquesta línia. 
 
Aquest 20 de novembre, com cada dia, aquesta corporació es referma un cop més en 
el suport a les polítiques per a la infància, l’adolescència i les seves famílies, a fi de 
garantir els interessos de l’infant i el dret a la participació social i la no-discriminació.” 
 
i
OFICINA DE VISIÓN Y POLÍTICA GLOBAL DE UNICEF. «En mi mente. Promover, proteger y cuidar la salud mental de la 
infancia». Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021.  
<https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/SOWC2021_ExecSum_SP_PRINT.pdf.> 
021_ExecSum_SP_PRINT.pdf.> [Consulta: 21 octubre 2022]. 
 
ii
GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT DE SALUT: DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ EN SALUT. «L’estat de salut, 

els comportaments relacionats amb la salut i l’ús de serveis sanitaris a Catalunya, 2020», 2022. 
<https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-
Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2020/resum-executiu-ESCA-2020.pdf> [Consulta: 
21 octubre 2022]. 

 
1
GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS: OBSERVATORI DELS DRETS DE LA INFÀNCIA. «La salut 

mental de la infància i l’adolescència a Catalunya: situació actual, mancances i propostes», 2022.  
<http://lnxacademia.cat/files/204-9962-FITXER/Informesalutmentalagost2022FINAL.pdf> [Consulta: 21 octubre 2022]. 
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A continuació la presidenta indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional de suport a les dones iranianes. 
 

HASH del video:”coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022102701?ts=348 

 
El vicepresident tercer, senyor Mascarell (JUNTS), dona lectura a la Declaració 
Institucional i diu:  
 
“El 16 de setembre de 2022, Mahsa Amini, una jove kurda de vint-i-dos anys va morir a 
un hospital de Teheran a conseqüència d’una brutal agressió de l’anomenada policia 
de la moral de la República Islàmica de l’Iran. El motiu de la seva detenció va ser, 
suposadament, portar el hijab de forma incorrecta.  
 
Després que es conegués la terrible notícia, milers de manifestants van sortir arreu del 
país per protestar per les actuacions de la policia de la moral, reivindicar els drets 
fonamentals de les dones i exigir canvis en la legislació vigent, entre ells, deixar de 
portar el hijab, obligatori des de la revolució islàmica de 1979. 
  
Pocs dies després de començar les protestes, una altra jove de vint-i-dos anys, Hadis 
Najafi, també va morir a mans de la policia de la moral. En el seu cas, va assistir a les 
manifestacions sense vel. Li van disparar més de vint bales.  
 
Tot i que l’actual Govern s’escuda en què les lleis no són tan estrictes com ho eren les 
primeres elaborades després de la revolució islàmica -quan es va prohibir a les dones 
viatjar soles o divorciar-se-, a la pràctica les dones viuen sotmeses a una societat i un 
govern totalment patriarcal que limita que treballin en determinats llocs, que triïn 
lliurement amb qui es volen casar, o tinguin lliure moviment. La màxima expressió de 
la submissió a què estan sotmeses les dones, i que els recorda cada dia el seu lloc al 
món, és l’obligatorietat de portar el hijab en públic a partir dels nou anys. Per no portar-
lo o portar-lo sense que cobreixi totalment el cabell, la policia de la moral pot detenir-
les. També pot fer-ho si considera que es veuen massa els braços, les cames o fan un 
ús “inadequat” dels cosmètics. Accions com negar-se a portar-lo poden significar 
l’empresonament i, en el pitjor dels casos, com el de la Mahsa Amini, la mort.  
 
El dret a manifestació tampoc s’està respectant a l’Iran. Un nombre creixent d’informes 
indica que, tot i les reiterades crides a la contenció per part de la comunitat 
internacional, la resposta de les forces de seguretat iranianes a les protestes per la 
mort de l’Amini estan essent desproporcionades. Iran reconeix oficialment la mort de 
quaranta-una persones durant les manifestacions (la majoria d’elles diuen que són per 
causes alienes a l’acció de les forces de seguretat), mentre l’agència iraniana Fars 
parla de seixanta i algunes ONG internacionals, com Iran Human Rights, en 
comptabilitza més de setanta.  
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El dret a la informació i la llibertat d’expressió tampoc estan sent respectats. Arran les 
manifestacions, les autoritats del país han restringit dràsticament l’accés a internet i a 
les plataformes de missatgeria instantània. Aquesta vulneració també ha portat a la 
detenció de periodistes, com la periodista Nilufar Hamedi, la primera a donar la notícia 
sobre la mort d’Amini i que actualment es troba retinguda a una presó, juntament amb 
una altra periodista i un fotògraf.  
 
La Unió Europea i els seus estats membres, entre ells el Govern Espanyol, han emès 
comunicats on “insten les autoritats d’Iran a què portin a terme una investigació 
independent i depurin responsabilitats de manera transparent, objectiva i completa”, a 
més, “reiteren la crida a què les autoritats acabin amb les restriccions a les 
comunicacions, les detencions arbitràries i qualsevol altra restricció o atac contra els 
ciutadans, els periodistes i tots aquells que exerceixen les seves llibertats cíviques”.  
 
Condemnem la vulneració dels drets humans i particularment els drets de les dones i 
les nenes per part del règim iranià.  
 
Condemnem l’assassinat de la Mahsa Amini i la Hadis Najafi a mans de la policia de la 
moral de l’Iran, així com totes les altres víctimes i altres formes de sotmetiment i 
tortura.  
 
Condemnem l’empresonament de la periodista Nilufar Hamedi, així com de la resta de 
periodistes empresonats per informar sobre la mort d’Amini i n’exigeix l’alliberament, 
així com el respecte a la llibertat de premsa i informació.  
 
Condemnem la repressió del règim iranià, especialment repressiu vers les dones, les 
persones homosexuals i les minories ètniques i religioses.  
 
Condemnar qualsevol legislació que estableixi  l'obligatorietat del vel o qualsevol altra 
vestimenta i atempti contra la llibertat i l’autonomia de les dones per decidir si volen o 
no portar vel o qualsevol altra vestimenta. 
 
Sol·licitem a l’Alt Comissariat dels Drets Humans de Nacions Unides, una investigació 
exhaustiva i independent dels fets que han provocat la mort de Masha Amini; i que es 
depurin les responsabilitats polítiques, civils i penals que se’n derivin. 
 
Demanem a la comunitat internacional que atengui les demandes de les dones 
iranianes a l’exili, que demanen suport en la seva lluita contra la repressió i la falta de 
llibertats a Iran.  
 
Reclamem a les autoritats iranianes que assegurin la seguretat física de les dones i 
homes que s’estan manifestant arreu del país, i que escoltin les seves demandes 
legítimes.”  
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La presidenta, senyora Marin (PSC-CP) fa una intervenció en relació amb la moció, 
que es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022102701 

 
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 29 de setembre de 2022. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm. 12270/2022, de 3 d’octubre de 2022, de modificació parcial del 
Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, i les seves posteriors 
modificacions, en el sentit d’acordar que es deixi sense efecte la dedicació 
exclusiva de l’Il·lm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, en haver renunciat com a 
regidor de l’Ajuntament de Barcelona i, en conseqüència, haver perdut la 
condició de diputat provincial, amb efecte 30 de setembre de 2022, darrer dia 
d’exercici (Exp. núm. 2022/0022512). 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0023191). 
 

1.4. Dictamen pel qual es dona compte del Decret de la Presidència número 
12940/2022, de 13 d’octubre, de modificació parcial del Decret de la Presidència 
núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per Decrets de 26 de juliol i 
30 de setembre de 2019 i per altres decrets posteriors, en el sentit que l’Il·lm. 
Sr. Salvador Tovar Funes i l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat exerceixin el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva com a president de grup polític i portaveu del 
grup de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, respectivament, amb efecte 4 
d’octubre de 2022 (Exp. núm. 2022/0023378). 

 
Servei de Programació 
 
1.5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 

20/2022, del pressupost de la Diputació de Barcelona, l’actualització del Pla 
Estratègic de subvencions i del Pla d’Inversions de 2022 (Exp. núm. 
2022/0023619). 
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Tresoreria 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de les 

ordenances fiscals i de les taxes de la Diputació de Barcelona que regiran a 
partir de l’exercici 2023, així com exposar la modificació provisional a informació 
pública, pel termini de 30 dies, als efectes de presentació d’al·legacions, i 
considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats si un cop 
finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin presentat reclamacions 
(Exp. núm. 2022/0000346). 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la clarificació i la revocació de 

la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, així com l'especificació 
de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. ORGT/2022/23453). 

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació, la clarificació i 

la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic 
municipals, així com l'especificació de l’abast d’anteriors acords de delegació 
(Exp. núm. ORGT/2022/23533). 

 

1.9. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació, la clarificació i 
la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, 
així com l'especificació de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 
ORGT/2022/23380). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,  TURISME I COMERÇ 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la incorporació de la Diputació de 

Barcelona a la Fundació Barcelona Capital Nàutica. AC 24, els Estatuts de la 
Fundació, i designar els representants de la corporació en els seus òrgans de 
govern (Exp. núm. 2022/0023465). 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició 

de diputat provincial de l’Il·lm. senyor Celestino Corbacho Chaves, com a 
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conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Barcelona, i 
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial a 
favor del o de la suplent que correspongui, de la llista de Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía corresponent a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (Exp. 
núm. 2021/12043). 

 
1.12. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renuncia voluntària a la 

seva condició de diputada de la Diputació de Barcelona, de la Il·lma. senyora 
Gemma Español Cornet, del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, amb efectes del dia 27 d’octubre, sent aquest el darrer dia de 
permanència en el càrrec, i sol·licitar  a la Junta Electoral Central que procedeixi 
a expedir la credencial de la primera suplent de la llista electoral d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), senyora Marina Gassol i 
Ventura, corresponent a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (Exp. núm. 
2021/12043). 

 

1.13. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació en la 
composició de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis 
Interns i Innovació i de la Comissió Especial de Comptes, així com de 
l’actualització dels membres de la resta de Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 

 
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 En Comú Guanyem, a favor de l’assignació 

del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’Atenció Primària. 
 

2.2. Moció que presenta el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, de suport a les dones iranianes. RETIRADA 

 
2.3. Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal, per garantir el benestar i les condicions laborals davant de 
situacions climàtiques extremes. 

 
2.4. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la corporació i 

per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (sessions 15 i 29 de setembre de 2022). 

 
2.5. Precs 
 
2.6. Preguntes 
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1.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de setembre 
de 2022. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 29 de 
setembre de 2022, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.2.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2022, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 12270/2022, de 3 d’octubre de 2022, 
de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, i 
les seves posteriors modificacions, en el sentit d’acordar que es deixi sense 
efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, en haver 
renunciat com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona i, en conseqüència, haver 
perdut la condició de diputat provincial, amb efecte 30 de setembre de 2022, 
darrer dia d’exercici (Exp. núm. 2022/0022512). 
 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 12270/2022, 
de 3 d’octubre, que modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, en el 
sentit d’acordar que es deixa sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. 
Celestino CORBACHO CHAVES en haver renunciat com a regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona i en conseqüència haver perdut la condició de diputat provincial, amb efecte 
30 de setembre de 2022, darrer dia d’exercici, i que literalment diu: 
 
«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària, 
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats 
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels 
diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de 
zona van lliurar a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es 
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en 
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en 
l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, 
prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, 
va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en 
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a 
tal, li pertoquen. 
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Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les 
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho 
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les 
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la 
corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions 
com a les quotes empresarials. 
 
Vist que l'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de 
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament 
de Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix 
nombre màxim de membres electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a 
l’àmbit territorial del municipi de major població de la província respectiva, com és el 
cas de la ciutat de Barcelona respecte de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de 
les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que 
aquesta determini.  
 
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin 
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està 
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o 
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre 
d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin 
responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona, 
en els seus organismes dependents, superior a la resta de diputats o diputades. En tot 
cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d’electes que exerceixin el 
seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva 
a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en 
concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes 
dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a 
aquesta entitat local o organisme. 
 
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin 
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu 
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que 
desenvolupi el Ple corporatiu. 
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Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment 
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres 
d’aquesta que portin a terme les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o 
parcial. 
 

Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 23 de juliol de 2019, va 
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com 
en 15 els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, 
d’acord amb les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació 
aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària. 
 

Atès que per part de la Presidència, en data 23 de juliol de 2019, es va dictar un 
Decret pel qual s’acordava el nomenament i la delegació de l’exercici de les 
competències de la Presidència, en favor dels presidents o presidentes d’Àrea; 
presidents o presidentes delegades i presidents o presidentes adjunts de matèria; així 
com la delegació de competències en favor de la Junta de Govern; decret que va 
entrar en vigor el mateix dia de la signatura per part de la presidenta. 
 

Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat 
parcialment per Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 8984 i 10498, 
respectivament), per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de juliol, 13 
d’octubre, 5 de novembre, 9 de desembre, 27 de desembre i 31 de desembre de 2021 
(núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 11028, 12314, 13845, 14925 i 14958, respectivament), 
per Decrets de 4 de febrer, 10 de març, 9 i 31 de maig de 2022 (núm. 911, 2558, 5175 
i 6530, respectivament) va acordar el nomenament dels membres electes que 
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial.  
 

Atès que per certificat del Secretari General de l’Excm. Ajuntament de Barcelona, de 
30 de setembre de 2022, s’informa a aquesta Diputació de la renúncia al càrrec de 
regidor de l’Il·lm. Sr. Celestino CORBACHO CHAVES el 30 de setembre de 2022, 
darrer dia, la qual cosa comporta automàticament la pèrdua de la condició de diputat 
d’aquesta corporació.    
 

Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 

En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona 

 

RESOLC 
 

Primer. ACORDAR que, amb efecte 30 de setembre de 2022, darrer dia d’exercici, es 
deixi sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Celestino CORBAHO 
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CHAVES en haver renunciat al càrrec de regidor de l’Excm. Ajuntament de Barcelona, 
el que comporta automàticament la pèrdua de la condició de diputat d’aquesta 
corporació, i en conseqüència MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència 
núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat al seu torn pels Decrets de 26 de juliol i 30 de 
setembre de 2019 (núm. 8984 i 10498, respectivament), per Decrets de 30 d’abril, 1 de 
juny, 13 de juliol, 30 de juliol, 13 d’octubre, 5 de novembre, 9 de desembre, 27 de 
desembre i 31 de desembre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 11028, 12314, 
13845, 14925 i 14958, respectivament), per Decrets de 4 de febrer, 10 de març, 9 i 31 
de maig de 2022 (núm. 911, 2558, 5175 i 6530, respectivament).  
 

Segon. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva són:  

 
1. Núria Marín Martínez 
2. Carmela Fortuny i Camarena 
3. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Núria Parlón i Gil 
5. Pilar Díaz Romero 
6. Carles Ruiz Novella 
7. Francisco Javier Gomar Martín 
8. Eva María Menor Cantador 
9. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Lluïsa Moret i Sabidó 
11. Rubén Guijarro Palma 
12. Abigail Garrido Tinta 
13. Javier Silva Pérez 
14. Alba Barnusell Ortuño 
15. Jesús Naharro Rodríguez 
16. Neus Munté i Fernández 
17. Josep Ramon Mut i Bosque 
18. Laura Pérez Castaño 
19. Xavier García Albiol 
20. Dionís Guiteras i Rubio 
21. Salvador Tovar Funes 
22. Daniel Gracia Álvarez 
23. Jordi Fàbrega i Colomer 
24. Josep Monràs Galindo 
25. Ana María Martínez Martínez 
26. Rafael Duarte Molina 

 
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres 
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les 
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, d’acord amb 
les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de gener de 2022 i 
que a continuació s’assenyalen: 
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Nom i cognoms Càrrec 

Retribucions 
brutes mensuals, 

a partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

1. Núria Marín Martínez Presidenta 7.789,65 € 11/07/2019 

2. Carmela Fortuny i Camarena Vicepresidenta segona 6.978,25 € 17/07/2019 

3. Ferran Mascarell i Canalda Vicepresident tercer 6.978,25 € 17/07/2019 

4. Núria Parlón i Gil 

Vicepresidenta quarta, 
diputada delegada per a 
les Polítiques de 
Participació i diputada 
delegada per a l’Agenda 
2030 i els ODS 

6.978,25 € 17/07/2019 

5. Pilar Díaz Romero 

Diputada adjunta de 
l’Àrea de Presidència, 
delegada per a les 
Relacions Internacionals i 
membre de la Comissió 
Executiva 

6.978,25 € 17/07/2019 

6. Carles Ruiz Novella 

President delegat de 
l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i 
Serveis Interns i membre 
de la Comissió Executiva 

6.978,25 € 17/07/2019 

7. Francisco Javier Gomar 
Martín 

President delegat de 
l’Àrea d’Acció Climàtica 

6.213,02 € 23/07/2019 

8. Eva María Menor Cantador 

Presidenta delegada de 
l’Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i 
Comerç 

6.213,02 € 23/07/2019 

9. Joan Carles Garcia i 
Cañizares 

President delegat de 
l’Àrea de Cultura i 
membre de la Comissió 
Executiva 

6.978,25 € 17/07/2019 

10. Lluïsa Moret i Sabidó 
Presidenta delegada de 
Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social 

6.213,02 € 23/07/2019 

11. Rubén Guijarro Palma 
Diputat adjunt de 
Recursos Humans 

6.213,02 € 
23/07/2019 

12. Abigail Garrido Tinta 
Diputada delegada de 
Turisme 

6.213,02 € 
1/05/2021 

13. Javier Silva Pérez 
Diputat delegat de 
Joventut 

6.213,02 € 
23/07/2019 

14. Alba Barnusell Ortuño 
Diputada delegada per a 
les Polítiques d’Igualtat 

6.213,02 € 
23/07/2019 
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Nom i cognoms Càrrec 

Retribucions 
brutes mensuals, 

a partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

15. Jesús Naharro Rodríguez 
 

Diputat delegat Salut 
Pública i Consum 

6.213,02 € 
01/06/2021 

16. Neus Munté i Fernández Presidenta de grup polític  6.978,25 € 17/07/2019 

17. Josep Ramon Mut i Bosque President de grup polític 6.978,25 € 18/07/2019 

18. Laura Pérez Castaño Presidenta de grup polític 6.978,25 € 11/07/2019 

19. Xavier García Albiol President de grup polític 6.978,25 € 11/07/2019 

20. Dionís Guiteras i Rubio Portaveu de grup polític 6.213,02 € 18/07/2019 

21. Salvador Tovar Funes Portaveu de grup polític 6.213,02 € 11/07/2019 

22. Daniel Gracia Álvarez Portaveu de grup polític 6.213,02 € 11/07/2019 

23. Jordi Fàbrega i Colomer 
Portaveu adjunt de grup 
polític 

4.159,96 € 01/08/2021 

24. Josep Monràs Galindo 
President delegat de 
l’Àrea d’Educació, Esports 
i Joventut 

6.213,02 € 01/11/2021 

25. Ana María Martínez 
Martínez 

Diputada delegada de 
Comerç  

6.213,02 € 01/11/2021 

26. Rafael Duarte Molina 
Portaveu adjunt de grup 
polític 

4.159,96 € 01/01/2022 

 

Quart. RATIFICAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació parcial són:  
 

1. Pere Pons i Vendrell 
2. Valentí Junyent i Torras 
3. M. Rosa Boladeras Domingo 
4. Marc Verdaguer i Montanyà 

 
Cinquè. ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 
parcial abans designats percebran les retribucions en concepte de sou, a raó de 
catorze mensualitats per any, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu 
en sessió ordinària de 27 de gener de 2022 i que a continuació s’assenyalen: 
 

Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Retribucions 
brutes 

mensuals a 
partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

1. Pere Pons i Vendrell 
President delegat de 
l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals 

75% 4.659,77 € 23/07/2019 

2. Valentí Junyent  i 
Torras 

Diputat delegat de 
Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis 
Forestals 

51% 3.168,63 € 01/02/2022 
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Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Retribucions 
brutes 

mensuals a 
partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

3. M. Rosa Boladeras 
Domingo 

Presidenta i portaveu de 
grup polític 

75 % 5.233,69 € 06/02/2022 

4. Marc Verdaguer i 
Montanyà 

President delegat de 
l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió 
Territorial 

51 % 3.168,63 € 01/06/2022 

 
Sisè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de 
seguiment de les quals siguin membres de ple dret d’acord amb les quanties 
aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de gener de 2022 i amb les 
condicions que s’indiquen a continuació: 
 

a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 931,53 € 
 
b) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de 

seguiment i a la Comissió Especial de Comptes: 427,41 € 
 

c) El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les 
comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
en què estan integrats els diputats i diputades, que es faran efectives serà, com 
a màxim, de dues al mes. 

 
d) No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions 

especials ni altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la 
corporació. 

 
Setè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que el nombre de membres electes que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 26 sobre 32 i el nombre de 
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 4 sobre 
15, tot això de conformitat amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials 
aprovats per Acord del Ple corporatiu en sessió extraordinària del 23 de juliol de 2019. 
 
Vuitè. DISPOSAR que la Direcció de Serveis de Recursos Humans procedeixi a donar 
de baixa l’Il·lm. Sr. Celestino CORBACHO CHAVES el dia 30 de setembre de 2022, 
darrer dia d’exercici, amb la liquidació i formalització dels havers corresponents. 
 
Novè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el 
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa 
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l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local 
 
Desè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’Il·lm. Sr. Celestino 
CORBACHO CHAVES, a les presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta 
dels diputats i diputades, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la 
Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, 
als efectes legals oportuns. 
 
Onzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se 
celebri als efectes oportuns.» 
 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 12270/2022, de 3 d’octubre 
de 2022, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de 
juliol,  modificat parcialment per Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 
8984 i 10498, respectivament), per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de 
juliol, 13 d’octubre, 5 de novembre, 9 de desembre, 27 de desembre i 31 de desembre 
de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 11028, 12314, 13845, 14925 i 14958, 
respectivament), per Decrets de 4 de febrer, 10 de març, 9 i 31 de maig de 2022 (núm. 
911, 2558, 5175 i 6530 respectivament) en el sentit d’acordar que es deixi sense 
efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Celestino CORBACHO CHAVES en haver 
renunciat com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona i en conseqüència haver perdut 
la condició de diputat provincial, amb efecte 30 de setembre de 2022, darrer dia 
d’exercici.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.3.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2022, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2022/0023191). 

 
“1. ANTECEDENTS 
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El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 25 de novembre de 2021, va 
acordar l’aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l’exercici 
2022, les bases d'execució, així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de 
la Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules 
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de 
Barcelona; restar assabentat dels Pressupostos, per a 2022, dels Consorcis, adscrits 
al sector públic de la Diputació de Barcelona, que els han aprovat. Posteriorment 
aquest Pressupost ha esdevingut definitivament aprovat en no presentar-se 
reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial (publicació 
de l’aprovació definitiva en el BOPB de 24.12.2021). La relació de llocs de treball 
(RLLT) i la plantilla són documents que formen part del pressupost. 
 
Amb posterioritat, per acord del Ple de 27 de gener de 2022 va ser modificada la 
relació de llocs de treball de la corporació, i aprovada inicialment la modificació de la 
plantilla (Acord de Ple núm.7, de 27.01.2022), que posteriorment va esdevenir 
aprovada amb caràcter definitiu.  
 
Alhora, en successius acords, i en darrer terme, per acord del Ple de 28 de juliol de 
2022, ha estat modificada la relació de llocs de treball i aprovada inicialment la 
modificació de la Plantilla de la Diputació de Barcelona (publicació de l’aprovació 
definitiva en el BOPB de 26.08.2022). 
 
No obstant l’aprovació d’aquests instruments de planificació en les sessions plenàries 
esmentades, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de la corporació 
resulta necessari modificar alguns llocs de treball continguts en aquest instrument 
d’ordenació del personal, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària 
suficient en el pressupost vigent per atendre la despesa que comporta aquestes 
modificacions.  
 
L’article 19, apartat dos, de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2022 (en endavant, LPGE 2022), ha previst que en l’any 
2022 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2021 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa 
a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. Les despeses d’acció social, en 
termes globals, no podran experimentar cap increment al 2022 respecte al 2021. 
Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties a percebre en les 
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2022 i en les pagues extraordinàries de 
juny i desembre de 2022 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 2 per 
cent respecte les quanties corresponents a desembre de 2021, normativa que és 
d’obligat compliment per a les administracions públiques en aplicació del que disposa 
l’apartat onzè d’aquest mateix article 19. 
 
L’article 19, apartat setè, prescriu que “el que disposen els apartats anteriors s’ha 
d’entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
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excepcional, són imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats a aquest.” 
 
2. MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN 

 
2.1. L’aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat a l’ocupació pública comporta que totes les administracions 
públiques, inclosa l’administració local, hauran de realitzar els processos de selecció 
per a l’estabilització de les places ocupades per personal temporal estructural i la 
convocatòria extraordinària d’estabilització de les places ocupades per personal 
temporal de llarga durada i planteja una sèrie d’ítems d’obligat compliment amb dates 
límit. 
 
La Diputació de Barcelona ha realitzat diverses actuacions de suport als governs locals 
de la demarcació per tal de donar compliment a l’obligació d’aprovar i publicar les 
referides ofertes públiques abans de l’1 de juny de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat a l’ocupació pública preveu a la disposició addicional primera que els 
municipis, a excepció dels de gran població, podran encomanar la gestió material de la 
selecció del seu personal funcionari de carrera o laboral fix a les diputacions 
provincials. I afegeix que els municipis podran també encomanar en els mateixos 
termes la selecció del personal funcionari interí i personal laboral temporal. 
 
Així mateix, l’article 2.2 de la referida Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix com 
a data límit el 31.12.2022 per tenir aprovades i publicades les convocatòries dels 
processos d’estabilització. En aquest sentit, dins de la línia del Catàleg de Serveis 
“Disseny i elaboració de bases reguladores de processos de selecció” s’han rebut, fins 
al mes d’agost, 347 peticions d’assistència en el marc dels processos d’estabilització, 
sent també en la seva gran majoria ajuntaments amb poca estructura tècnica de 
municipis de fins a 20.000 habitants. 
 
Els antecedents exposats justifiquen la necessitat de prestar per part de la Diputació 
de Barcelona assistència municipal en la gestió material de la selecció dels 
ajuntaments de fins a 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona, en concórrer 
raons d’eficàcia i manca de mitjans tècnics idonis per part d’aquests ajuntaments i com 
a pas previ a la futura línia permanent de selecció de personal per als governs locals 
de la demarcació de Barcelona. 
 
Per aquests motius, per acord de Ple núm.133 de 29 de setembre de 2022, s’ha 
establert que la Diputació de Barcelona assumeixi l’encomanda de gestió material per 
a la selecció del personal derivada de les ofertes públiques d’estabilització dels 
municipis de fins a 20.000 habitants per la Diputació de Barcelona, de conformitat amb 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

la disposició addicional primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública. 
 
Alhora, en el mateix acord de 29 de setembre, s’ha donat inici als tràmits per a incloure 
al Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs locals per a l’any 2023 i següents, una nova 
línia d’assistència tècnica per a la gestió material de la selecció de personal dels 
governs locals amb població de fins a 20.000 habitants, que es preveu que compti amb 
una Comissió Permanent de Selecció d’empleats públics per als governs locals. 
 
A més, en el referit acord, s’aprova el conveni tipus que servirà de base per a la 
formalització dels convenis a subscriure entre la Diputació de Barcelona i cadascun 
dels ajuntaments que aprovin l’encomanda de gestió material per a la selecció del 
personal derivada de les ofertes públiques d’estabilització dels municipis amb població 
de fins a 20.000 habitants per la Diputació de Barcelona, el qual recull, entre d’altres 
comeses a realitzar per la Diputació de Barcelona: 
 
“... 
c)  Prestar assessorament jurídic i tècnic durant el desenvolupament dels processos de 

selecció objecte de l’encomanda. 
d) Realitzar el tractament de les sol·licituds de participació en els processos de 

selecció a fi de confeccionar la llista d’admesos i exclosos. 
e)  Elaborar la proposta de resolució amb la llista provisional, i en el seu cas, definitiva 

de persones admeses i excloses, i proposar a l’Ajuntament la seva aprovació i 
publicació en la seu electrònica municipal. En aquesta proposta de resolució 
s’incorpora la proposta de designació dels i de les membres del tribunal de selecció 
i es fixen les dates previstes de realització de les proves. 

f)  Proposar a l’Ajuntament la resolució de reclamacions, al·legacions o esmenes a la 
llista provisional d’admesos i exclosos, si escau. 

g) Donar suport en la verificació del compliment dels requisits per part de les persones 
aspirants proposades per al nomenament o contractació i de les persones que 
hagin superat el procés i siguin proposades per integrar-se en una borsa de treball 
temporal. 

h) Habilitar un espai al web de la Diputació de Barcelona per donar major publicitat als 
processos de selecció objecte de l’encomanda, coadjuvant a la publicitat obligatòria 
que es fa a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

i) En general, totes aquelles altres activitats materials de desenvolupament dels 
processos de selecció de personal que no comportin exercici de titularitat de la 
competència i, en cas que sigui necessari, formular les propostes de resolució que 
es derivin de les actuacions tècniques, tot això, sense perjudici de les línies 
d’assistència als ajuntaments del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 
2022. 

j)  Redactar la proposta de nomenament o d’autorització de la contractació. 
k)  Qualsevol altra de naturalesa anàloga a les anteriors.” 
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En la mesura que es fa urgent i necessari disposar de l’estructura que pugui dirigir 
l’execució de les activitats que es deriven d’aquesta encomana, la Gerència de Serveis 
d’Assistència al Govern Local proposa la creació de dues figures singulars que 
permetin impulsar i controlar l’execució dels treballs de suport tècnic que es prestaran 
als municipis, en dependència del Servei d’Assistència a l’Organització Municipal. 
 
Per una banda, es proposa crear un lloc singular de tècnic/a assessor/a que, entre 
d’altres, prestarà suport i assessorament tècnic per facilitar la presa de decisions i 
l’alineació de les polítiques de selecció i recursos humans municipals amb els criteris i 
procediments estàndards i la normativa vigent. Aquest lloc liderarà l'impuls i 
coordinació de les activitats de planificació i suport a l’execució dels processos de 
selecció vinculats a l’estabilització de l’ocupació dels governs locals, donarà suport en 
la resolució d’incidències durant els processos, assessorarà en la confecció dels 
models de documentació jurídico-administrativa a aplicar, així com podrà participar en 
els tribunals de selecció. La nova figura proposada es denominarà tècnic/a assessor/a 
en matèria de gestió de processos de selecció als municipis. 
 
Per l’altra, es proposa la creació d’un lloc de treball singular de responsable que 
s’encarregaria de supervisar i controlar a nivell operatiu tots aquells aspectes vinculats 
a les activitats de suport material a l’execució dels processos de selecció municipals. 
Aquest lloc prestarà suport tècnic i supervisarà l’execució material dels processos de 
selecció, durà a terme la revisió de les propostes de resolució que, en les diferents 
fases del procés selectiu, es facilitin als ajuntaments, així com podrà també participar 
en els tribunals de selecció. El nou lloc de treball tindrà la denominació de responsable 
del suport tècnic als processos de selecció municipals. 
 
2.2. La justificació de les modificacions proposades i especificades en els paràgrafs 
anteriors, per un import total de + 35.817,78 € en termes d’anualitat completa, es 
detalla a l’Informe que acompanya al Dictamen. Tenint en compte la previsió que 
aquestes modificacions es facin efectives a partir de la segona meitat del mes de 
novembre de 2022, suposen un impacte en el pressupost de l’actual exercici de 
+ 4.477,22 €. 
 
2.3. Per tal de determinar el nivell retributiu que es proposa per als llocs singulars 
creats a través de la present modificació de la relació de llocs de treball, s’han valorat 
els factors que defineixen de manera específica cadascun dels llocs, vinculats a la 
dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica i especial) i condicions de treball, 
contrastant-los amb els que caracteritzen els diferents nivells retributius continguts al 
Catàleg de Valoracions de Referència dels llocs de treball tipus de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta eina permet, mitjançant la metodologia de valoració de llocs de 
treball per comparació de factors, assignar un codi retributiu concret en base a una 
puntuació de referència donada per als llocs de treball tipus de la nostra organització. 
 
2.4 El valor estimat dels llocs adscrits a l’orgànic 20100000V – Crèdit places vacants, 
que han romàs vacants, durant el període de l’1 de gener al 28 de febrer del present 
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exercici és de 791.805,51 €. D’altra banda, el conjunt de les modificacions de la 
plantilla i Relació de Llocs de Treball acordades al llarg de 2022, junt amb la present 
proposta de modificació, suposen, de manera acumulada, un impacte econòmic 
estimat en el pressupost de l’actual exercici de  567.341,46 €. 
 
En conseqüència, es pot estimar l’existència de consignació pressupostària suficient 
per atendre aquesta despesa, sense perjudici de les oportunes modificacions de crèdit 
que sigui necessari dur a terme per adequar la distribució d’aquesta despesa entre les 
diferents bosses de vinculació. 
 
3. TRAMITACIÓ I FONAMENTS DE DRET 

 
Les modificacions que es proposen mitjançant els presents acords han estat trameses 
a la Junta de Personal i als representants sindicals en data 10 d’octubre de 2022. 
 
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació.  
 
L’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball. 
 
Finalment s’ha de dir que, d’acord amb l’article 3.3.d).6 del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, el present dictamen ha de ser objecte d’informe 
previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria General. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2022 
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. 
1388/22, de 14 de febrer (publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022), i modificada 
per decret 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022; i vist l’Informe 
preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa 
l’adopció dels següent 

 
ACORD 

 
Únic. CREAR, amb efectes a partir del 16 de novembre de 2022, els llocs de treball 
singulars que s’indiquen tot seguit, adequant la Relació de Llocs de Treball de la 
Diputació de Barcelona en la part afectada per la creació d’aquests llocs: 
 

 Tècnic/a assessor/a en matèria de gestió de processos de selecció als 
municipis (d.19526) 
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Sr. Salvador Tovar Funes i l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat exerceixin el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva com a president de grup polític i portaveu del grup de 
Ciutadans, respectivament, amb efecte 4 d’octubre de 2022, i que literalment diu: 
 
«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària, 
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats 
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels 
diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de 
zona van lliurar a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es 
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en 
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en 
l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, 
prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, 
va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en 
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a 
tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les 
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho 
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les 
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la 
corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions 
com a les quotes empresarials. 
 
Vist que l'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de 
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament 
de Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix 
nombre màxim de membres electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a 
l’àmbit territorial del municipi de major població de la província respectiva, com és el 
cas de la ciutat de Barcelona respecte de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de 
les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que 
aquesta determini.  
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Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin 
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està 
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o 
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre 
d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin 
responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona, 
en els seus organismes dependents, superior a la resta de diputats o diputades. En tot 
cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d’electes que exerceixin el 
seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva 
a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en 
concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes 
dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a 
aquesta entitat local o organisme. 
 
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin 
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu 
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que 
desenvolupi el Ple corporatiu. 
 
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment 
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres 
d’aquesta que portin a terme les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o 
parcial. 
 
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 23 de juliol de 2019, va 
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com 
en 15 els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, 
d’acord amb les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació 
aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària. 
 
Atès que per part de la Presidència, en data 23 de juliol de 2019, es va dictar un 
Decret pel qual s’acordava el nomenament i la delegació de l’exercici de les 
competències de la Presidència, en favor dels presidents o presidentes d’Àrea; 
presidents o presidentes delegades i presidents o presidentes adjunts de matèria; així 
com la delegació de competències en favor de la Junta de Govern; decret que va 
entrar en vigor el mateix dia de la signatura per part de la presidenta. 
 
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat 
parcialment per Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 8984 i 10498, 
respectivament), per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de juliol, 13 
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d’octubre, 5 de novembre, 9 de desembre, 27 de desembre i 31 de desembre de 2021 
(núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 11028, 12314, 13845, 14925 i 14958, respectivament), 
per Decrets de 4 de febrer, 10 de març, 9 i 31 de maig, i 3 d’octubre de 2022 (núm. 
911, 2558, 5175, 6530 i 12270, respectivament) va acordar el nomenament dels 
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial.   
 
Atès que, per petició de 4 d’octubre de 2022, el grup Ciutadans sol·licita que l’Il·lm. Sr. 
Salvador Tovar Funes exercici el càrrec de president de grup mantenint la dedicació 
exclusiva que té assignada i que l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat exercici el càrrec de 
portaveu de grup amb dedicació exclusiva.  
 
L’efecte del dret reclamat s’ha de retrotreure a la data de presentació de la petició 
d’acord amb el que estableix en matèria de prescripció per l’art. 25 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària, tenint en compte el que determina l’article 
39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tenir efectes favorables i concorre el supòsit de fet de 
l’exercici dels càrrecs respectius pels diputats esmentats. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona 

 
RESOLC 

 
Primer. ACORDAR que l’Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes exercici el càrrec de 
president de grup mantenint la dedicació exclusiva que té assignada i que l’Il·lm. 
Sr. Lluís Tejedor Fabregat exercici el càrrec de portaveu de grup amb dedicació 
exclusiva i donar-lo d’alta en el règim de previsió social que correspongui, amb 
efecte 4 d’octubre de 2022, i en conseqüència, MODIFICAR parcialment el Decret de 
la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat al seu torn pels Decrets de 26 
de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 8984 i 10498, respectivament), per Decrets 
de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de juliol, 13 d’octubre, 5 de novembre, 9 de 
desembre, 27 de desembre i 31 de desembre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 
11028, 12314, 13845, 14925 i 14958, respectivament), per Decrets de 4 de febrer, 10 
de març, 9 i 31 de maig, i 3 d’octubre de 2022 (núm. 911, 2558, 5175, 6530 i 12270, 
respectivament).  
 
Segon. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva són:  

 
1. Núria Marín Martínez 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. Carmela Fortuny i Camarena 
3. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Núria Parlón i Gil 
5. Pilar Díaz Romero 
6. Carles Ruiz Novella 
7. Francisco Javier Gomar Martín 
8. Eva María Menor Cantador 
9. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Lluïsa Moret i Sabidó 
11. Rubén Guijarro Palma 
12. Abigail Garrido Tinta 
13. Javier Silva Pérez 
14. Alba Barnusell Ortuño 
15. Jesús Naharro Rodríguez 
16. Neus Munté i Fernández 
17. Josep Ramon Mut i Bosque 
18. Laura Pérez Castaño 
19. Xavier García Albiol 
20. Dionís Guiteras i Rubio 
21. Salvador Tovar Funes 
22. Daniel Gracia Álvarez 
23. Jordi Fàbrega i Colomer 
24. Josep Monràs Galindo 
25. Ana María Martínez Martínez 
26. Rafael Duarte Molina 
27. Lluís Tejedor Fabregat 

 

Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres 
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les 
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, d’acord amb 
les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de gener de 2022 i 
que a continuació s’assenyalen: 
 

Nom i cognoms Càrrec 

Retribucions 
brutes mensuals, 

a partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

1. Núria Marín Martínez Presidenta 7.789,65 € 11/07/2019 

2. Carmela Fortuny i Camarena Vicepresidenta segona 6.978,25 € 17/07/2019 

3. Ferran Mascarell i Canalda Vicepresident tercer 6.978,25 € 17/07/2019 

4. Núria Parlón i Gil 

Vicepresidenta quarta, 
diputada delegada per a 
les Polítiques de 
Participació i diputada 
delegada per a l’Agenda 
2030 i els ODS 

6.978,25 € 17/07/2019 
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Nom i cognoms Càrrec 

Retribucions 
brutes mensuals, 

a partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

5. Pilar Díaz Romero 

Diputada adjunta de 
l’Àrea de Presidència, 
delegada per a les 
Relacions Internacionals i 
membre de la Comissió 
Executiva 

6.978,25 € 17/07/2019 

6. Carles Ruiz Novella 

President delegat de 
l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i 
Serveis Interns i membre 
de la Comissió Executiva 

6.978,25 € 17/07/2019 

7. Francisco Javier Gomar 
Martín 

President delegat de 
l’Àrea d’Acció Climàtica 

6.213,02 € 23/07/2019 

8. Eva María Menor Cantador 

Presidenta delegada de 
l’Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i 
Comerç 

6.213,02 € 23/07/2019 

9. Joan Carles Garcia i 
Cañizares 

President delegat de 
l’Àrea de Cultura i 
membre de la Comissió 
Executiva 

6.978,25 € 17/07/2019 

10. Lluïsa Moret i Sabidó 
Presidenta delegada de 
Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social 

6.213,02 € 23/07/2019 

11. Rubén Guijarro Palma 
Diputat adjunt de 
Recursos Humans 

6.213,02 € 23/07/2019 

12. Abigail Garrido Tinta 
Diputada delegada de 
Turisme 

6.213,02 € 1/05/2021 

13. Javier Silva Pérez 
Diputat delegat de 
Joventut 

6.213,02 € 23/07/2019 

14. Alba Barnusell Ortuño 
Diputada delegada per a 
les Polítiques d’Igualtat 

6.213,02 € 23/07/2019 

15. Jesús Naharro Rodríguez 
Diputat delegat Salut 
Pública i Consum 

6.213,02 € 01/06/2021 

16. Neus Munté i Fernández Presidenta de grup polític  6.978,25 € 17/07/2019 

17. Josep Ramon Mut i Bosque President de grup polític 6.978,25 € 18/07/2019 

18. Laura Pérez Castaño Presidenta de grup polític 6.978,25 € 11/07/2019 

19. Xavier García Albiol President de grup polític 6.978,25 € 11/07/2019 

20. Dionís Guiteras i Rubio Portaveu de grup polític 6.213,02 € 18/07/2019 

21. Salvador Tovar Funes 
President de grup 
polític 

6.978,25 € 4/10/2022 

22. Daniel Gracia Álvarez Portaveu de grup polític 6.213,02 € 11/07/2019 
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Nom i cognoms Càrrec 

Retribucions 
brutes mensuals, 

a partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

23. Jordi Fàbrega i Colomer 
Portaveu adjunt de grup 
polític 

4.159,96 € 01/08/2021 

24. Josep Monràs Galindo 
President delegat de 
l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

6.213,02 € 01/11/2021 

25. Ana María Martínez 
Martínez 

Diputada delegada de 
Comerç  

6.213,02 € 01/11/2021 

26. Rafael Duarte Molina 
Portaveu adjunt de grup 
polític 

4.159,96 € 01/01/2022 

27. Lluís Tejedor Fabregat 
Portaveu de grup 
polític 

6.213,02 € 04/10/2022 

 
Quart. RATIFICAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació parcial són:  
 

1. Pere Pons i Vendrell 
2. Valentí Junyent i Torras 
3. M. Rosa Boladeras Domingo 
4. Marc Verdaguer i Montanyà 

 
Cinquè. ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 
parcial abans designats percebran les retribucions en concepte de sou, a raó de 
catorze mensualitats per any, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu 
en sessió ordinària de 27 de gener de 2022 i que a continuació s’assenyalen: 
 

Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Retribucions 
brutes 

mensuals a 
partir de 
l’1.1.2022 

Data efectes 
nomenament 

1. Pere Pons i Vendrell 
President delegat de 
l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals 

75% 4.659,77 € 23/07/2019 

2. Valentí Junyent i 
Torras 

Diputat delegat de 
Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis 
Forestals 

51% 3.168,63 € 01/02/2022 

3. M. Rosa Boladeras 
Domingo 

Presidenta i portaveu de 
grup polític 

75 % 5.233,69 € 06/02/2022 

4. Marc Verdaguer i 
Montanyà 

President delegat de 
l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió 
Territorial 

51 % 3.168,63 € 01/06/2022 
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Sisè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de 
seguiment de les quals siguin membres de ple dret d’acord amb les quanties 
aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de gener de 2022 i amb les 
condicions que s’indiquen a continuació: 
 

a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 931,53 € 
 
b) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de 

seguiment i a la Comissió Especial de Comptes: 427,41 € 
 

c) El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les 
comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
en què estan integrats els diputats i diputades, que es faran efectives serà, com 
a màxim, de dues al mes. 

 
d) No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions 

especials ni altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la 
corporació. 

 
Setè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que el nombre de membres electes que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 27 sobre 32 i el nombre de 
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 4 sobre 
15, tot això de conformitat amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials 
aprovats per Acord del Ple corporatiu en sessió extraordinària del 23 de juliol de 2019. 
Vuitè. ACORDAR que aquest Decret té efectes jurídics pel que fa a l’exercici del 
càrrec amb dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat i a la 
modificació de càrrec de l’Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, amb efecte 4 
d’octubre de 2022. 
 
Novè. DISPOSAR que la Direcció de Serveis de Recursos Humans procedeixi a donar 
d’alta en el règim de previsió social que correspongui, per totes les contingències, a 
l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat des del dia 4 d’octubre de 2022. 
 
Desè. INDICAR que l’import econòmic previst per l’assignació de la dedicació 
exclusiva a l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat i la modificació de càrrec a l’Il·lm. Sr. 
Salvador Tovar Funes, des del 4 d’octubre al 31 de desembre de 2022, es quantifica 
en 22.331,92 €, que es faran efectius amb càrrec a la partida G\10500\91200\10000 
del vigent pressupost. 
 
Onzè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el 
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa 
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
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Dotzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’Il·lm. Sr. Salvador Tovar 
Funes i l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat, a les presidències i als portaveus dels grups 
polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació General, a la Secretaria 
General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans, als efectes legals oportuns. 
 
Tretzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se 
celebri als efectes oportuns.» 
 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 12940/2022, de 13 d’octubre 
de 2022, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de 
juliol,  modificat parcialment per Decrets 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 
8984 i 10498, respectivament), per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de 
juliol, 13 d’octubre, 5 de novembre, 9 de desembre, 27 de desembre i 31 de desembre 
de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 11028, 12314, 13845, 14925 i 14958, 
respectivament) i per Decrets de 4 de febrer, 10 de març, 9 i 31 de maig, i 3 d’octubre 
de 2022 (núm. 911, 2558, 5175, 6530 i 12270, respectivament), en el sentit que l’Il·lm. 
Sr. Salvador Tovar Funes i l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat exerceixin el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva com a president de grup polític i portaveu del grup de 
Ciutadans, respectivament, amb efecte 4 d’octubre de 2022.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
1.5.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2022, pel qual es proposa l’aprovació 
inicial de la modificació de crèdit 20/2022, del pressupost de la Diputació de 
Barcelona, l’actualització del Pla Estratègic de subvencions i del Pla d’Inversions 
de 2022 (Exp. núm. 2022/0023619). 
 
“Fets 
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Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han 
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2022. Les modificacions 
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat 
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost. 
 
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la 
consignació, per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris entre diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en l’Annex I 
d’aquest dictamen. 
 
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar 
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter 
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2022. Aquesta 
modificació de crèdit es considera necessària per al 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 de data 25 de novembre de 2021 va aprovar el Pla Estratègic 
de Subvencions 2022 i el Pla d’Inversions de la Diputació de Barcelona com a 
document annex als Pressupostos Generals per a l’exercici 2022. El Pla Estratègic de 
Subvencions, en el seu Annex 1 incorpora aquelles subvencions que es troben dins de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei general de subvencions, mentre que en el Pla d’Inversions 
es relacionen les inversions a dur a terme durant l’exercici pressupostari. Es proposa 
l’actualització de l’Annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions (Annex 2) i del Pla 
d’Inversions (Annex 3) amb les noves consignacions proposades en la modificació de 
crèdit. Aquestes modificacions no alteren el compliment dels objectius emmarcats dins 
l’estratègia de la corporació per a l’any 2022. 
 
D’altra banda, cal fer les següents modificacions d’alguns dels elements que consten 
en el Pla Estratègic de Subvencions i que són sol·licitats pels centres gestors: 
 
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 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. 
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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. 
 
El capítol 3 Modificacions del pressupost del Títol II Gestió del pressupost de les bases 
d’execució pressupostària del pressupost de 2022 (de la Base 15 a la Base 21) 
estableixen que l’òrgan competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la 
Diputació. 
 
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter 
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència 
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència Delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Servei Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022. 
 
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 20/2022 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022, per un import de dos-cents setanta set mil 
sis-cents set euros amb setanta-vuit cèntims (277.607,78 €), que es tramita mitjançant 
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb el detall que es recull en l’Annex 1, 
que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon. ACTUALITZAR el Pla Estratègic de Subvencions 2022 d’acord amb el que es 
reflexa en les aplicacions pressupostàries que es recullen en l’Annex 2, que es 
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
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Tercer. ACTUALITZAR el Pla d’Inversions 2022 amb el detall que es recull en l’Annex 
3, en el sentit d’afegir les aplicacions proposades en la modificació de crèdit, que es 
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Quart. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 
aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Cinquè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar 
de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, 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 majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3), Partit Popular 
(2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del grup polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
Tresoreria 
 
1.6.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2022, pel qual es proposa aprovar 
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals i de les taxes de la 
Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2023, així com exposar 
la modificació provisional a informació pública, pel termini de 30 dies, als 
efectes de presentació d’al·legacions, i considerar definitivament aprovats els 
acords provisionals adoptats si un cop finalitzat el període d’exposició pública 
no s’hi haguessin presentat reclamacions (Exp. núm. 2022/0000346). 
 
“Fets 
 
Els diferents centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han 
fet arribar a la Tresoreria les respectives propostes de modificació i actualització de les 
ordenances fiscals i de les taxes que hauran de regir a partir de l’exercici 2023. 
 
Segons que resulta de les propostes rebudes enguany, la majoria de les taxes es 
mantenen sense variacions. Han estat pocs els centres gestors que han proposat 
introduir-hi modificacions i els qui ho han fet ha estat per incorporar ajustaments que 
en milloraran la gestió, però que no tindran una incidència significativa en el nivell dels 
ingressos esperats. 
 
El present dictamen s’acompanya d’un Resum de les modificacions proposades en les 
ordenances fiscals i les taxes de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de 
l’exercici 2023 i d’un annex que conté els textos actualitzats de les ordenances fiscals i 
les tarifes de taxes. 
 
Fonaments de dret 
 
Les memòries economicofinanceres i els informes amb els càlculs de cobertura 
respectius han estat formulats de conformitat amb allò que preveu l’article 25 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, i consten en l’expedient tramitat.  
 
En el cas de les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del TRLRHL. 
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La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix a 
l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRLRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances fiscals 
generals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació. 
 
De conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària (LGT), les entitats locals, dins de l’àmbit de les 
seves competències, poden desplegar el que es disposa en la Llei esmentada 
mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 
L’article 17 del TRLRHL regula els acords provisionals adoptats per les corporacions 
locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels 
elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries, 
així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les corresponents 
ordenances fiscals. 
 
Els articles 20.1 i 132 del TRLRHL faculten, respectivament, les diputacions provincials 
per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
de béns del domini públic provincial. 
 
Segons el que disposa l’article 3.3.d).1 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, el present dictamen ha de ser objecte d’informe previ, preceptiu i 
no vinculant de la Secretaria General. 
 
D’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret número 1388/22, de 14 de febrer, publicada al BOPB el 16 de 
febrer de 2022, el president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns és competent per formular i elevar aquesta proposta d’acord. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que es 
detallen tot seguit: 
 
- Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de 

dret públic provincials, 
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- Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de 
Barcelona 

- i l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, 

 
així com el seu respectiu text refós, que han de regir a partir de l’exercici 2023, tal com 
resulta de l’annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 
20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL. 
 
Segon. EXPOSAR al públic els presents acords provisionals, així com el text íntegre 
de les ordenances, durant el termini de trenta dies a comptar des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
dins dels quals els interessats poden examinar els expedients i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Tercer. PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart. CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense 
cap més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin 
presentat reclamacions. 
 
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius 
i els textos íntegres de les ordenances. 
 
Sisè. TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
ordenances a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de 
15 dies des de l’adopció de l’acord de la seva aprovació definitiva. 
 
Setè. ACORDAR que, un cop que hagin esdevingut definitivament aprovades, les 
modificacions de les ordenances fiscals a què fan referència els presents acords 
entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2023.” 
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Documents vinculats 
 
Informe(2d7247ff9ea339bfc27e) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Tresoreria    Aurelio Corella Colas (SIG)           10/10/2022, 12:55 
 
Informe(7139bfce68776171f061) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)        10/10/2022, 16:43 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (TCAT)           11/10/2022, 07:19 

 
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 (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (3) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del grup polític Partit 
Popular (2), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.7.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2022, pel qual es proposa acceptar 
l'ampliació, la clarificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de 
dret públic municipals, així com l'especificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació (Exp. núm. ORGT/2022/23453) 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manlleu de 20 de setembre de 2022 acordà l'ampliació, la 
clarificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
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 
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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 i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.1.b.5), respectivament, 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 las 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 
Manlleu de 20 de setembre de 2022 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa per la instal·lació de quioscos, parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Resolució dels expedients de 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 - Taxa per la recollida, trasllat i manteniment dels gossos abandonats en el 
terme municipal 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Taxa per la prestació de serveis del museu del Ter 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments 
municipals 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Taxa per l’ocupació de la via pública mitjançant caixers automàtics 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic o de la via pública que comporti 
el tancament del carrer impedint la lliure circulació o un tall de carrer parcial o 
reserva d’estacionament 
 
 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. 
 
VII - Taxa per la utilització privativa o aprofitament d’espais ubicats en edificis 
municipals 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Preu públic per la prestació de serveis i la cessió de material dels 
equipaments juvenils 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Preu públic menú low cost 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Preu públic centre recursos empreses 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Preu públic mitjans de comunicació locals 
 
 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. 
 
2.- Acceptar la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Manlleu 
el 20 de setembre de 2022 dels acords municipals adoptats fins a aquesta data en 
relació a l’Impost sobre activitats econòmiques i a la Taxa per aprofitaments especials 
del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona, en el sentit que 
abasten les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació que en cada cas 
s'enumeren: 
 
I - 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. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - 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. 
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

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

 
3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Manlleu de 20 de setembre 
de 2022 pel qual aprova la revocació de la delegació respecte a la gestió i recaptació 
de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa 
transportista d’energia elèctrica; i respecte a la recaptació de la Taxa per instal·lacions 
de portades, aparadors i vitrines, del Preu públic per la tramitació de cèdules 
d’habitabilitat, del Preu públic per la cessió d’espais i ús de serveis de l’edifici de l’OPE 
i del Preu públic per la contractació d’espais i serveis en les fires i festes de Manlleu. 
 
4.- Les funcions delegades les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart de l'acord de delegació adoptat el 20 de 
setembre de 2022 pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu 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. 
 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. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 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. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

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

 
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 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. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
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 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. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 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 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. 
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 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 a través de les voreres 
 
 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. 

 
IX - Taxes per: 
 
- Llicències urbanístiques 
- L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, material de construcció, 

runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
- 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 

- La utilització de la deixalleria municipal 
- La prestació del servei de teleassistència domiciliària 
- La instal·lació de quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 

atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 
 
 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. 

 
X - Taxes per:  
 
- La prestació de serveis generals i realització d’activitats administratives 
- L’ocupació del subsòl, del sòl i la volada de terrenys d'ús públic 
- L’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
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- L’ocupació de la via pública mitjançant caixers automàtics 
- La instal·lació de carpes amb finalitat lúdica 
- L’ocupació de terrenys d’ús públic o de la via pública que comporti el tancament 

del carrer impedint la lliure circulació o un tall de carrer parcial o reserva 
d’estacionament 

- La utilització privativa de terrenys d’ús públic destinats a horts 
- La utilització privativa o aprofitament d’espais ubicats en edificis municipals. 
- La prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions 

esportives 
- La recollida, trasllat i manteniment dels gossos abandonats en el terme municipal 
- La prestació de serveis del museu del Ter 
- La prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals 
- La prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments: piscines 

d’ús públic, establiments de pírcing i tatuatges i establiments alimentaris minoristes 
 

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

 
XII - Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
XIII - Preus públics per: 
 
- La prestació del servei d’escola bressol 
- La prestació de serveis i la cessió de material dels equipaments juvenils 
- Menú low cost 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- Centre recursos empreses 
- Mitjans de comunicació locals 
- Anuncis El ter 

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

 
XIV - Sancions 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. 

 
XV - 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. 
 
XVI - Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

 
XIX - 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 cinquè, sisè, setè i vuitè de l’acord municipal de delegació, el 
text íntegre dels quals és el següent: 
 

"CINQUÈ.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret 
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient.  
 
SISÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en 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.  
 
SETÈ.- 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.  
 
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 retrà 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.  
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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 retre 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. El tractament de les dades de caràcter personal a les quals tinguin 
accés les administracions signants, en virtut de la delegació, es sotmet al que 
disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals (RGPD), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD).  
 
L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració d'encarregat del 
tractament respecte als tractaments de dades efectuats per delegació de l'entitat 
local responsable, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades 
per a la protecció de totes les dades personals.  
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S’habilita a l’administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per 
compte de l’entitat local, les dades de caràcter personal que siguin necessàries 
per efectuar les actuacions derivades dels acords de delegació, i que constaran en 
els registres d'activitats de tractament corresponents, incloent les dades 
provinents d’altres administracions o entitats, destinades a l'aplicació de tributs i 
altres ingressos de dret públic, de conformitat amb normativa vigent.   
 
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 
58/2003, general tributària (LGT), o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions.  
 
El tractament de dades a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en 
qualsevol operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la 
recollida, registre, organització, estructuració, adaptació o modificació, 
conservació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o 
qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, interconnexió, acarament, limitació, 
supressió, destrucció de dades, com també les cessions previstes per la llei que 
resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.  
 
La finalitat dels tractaments és l'aplicació de tributs i altres ingressos de dret 
públic, respecte als quals s’efectua la delegació.  
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:  

 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels 
acords de delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats 
pròpies.  
 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable 
del tractament i la normativa aplicable.  
 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, d’acord amb l’article 30.2 de l’RGPD.  
 
d) S’autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o tècniques 
que puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no comportin una 
alteració de les competències delegades. Les activitats auxiliars contractades per 
l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la impressió, ensobrat i repartiment de 
notificacions, valoracions de béns, manteniment de sistemes informàtics o 
tècnics, així com recollida i destrucció de documentació. La informació sobre els 
contractes duts a terme es posarà a disposició de l'entitat local mitjançant els 
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canals oficials com la comunitat virtual o altres sistemes que acreditin la 
comunicació.  
 
El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, està 
obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a 
l'encarregat del tractament.  
 
S'habilita a la Diputació per tal que, mitjançant els seus òrgans competents, 
pugui subscriure el convenis i contractes que consideri necessaris per 
l’adequada prestació del tractament de dades personals derivat dels acords de 
delegació.   
 
e) Els sistemes d’informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de dades 
relatives a gestió del cens electoral, padrons municipals de habitants i altres 
registres de població, dades fiscals relacionades amb tributs propis o cedits i 
dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així como els corresponents 
tractaments de dades personals, s’han d’ubicar i prestar dins del territori de la 
Unió Europea, de conformitat amb l'article 46. bis de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte de 
transferència a un tercer país o organització internacional, amb excepció de les 
que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o 
quan així ho requereixi el compliment de les obligacions internacionals 
assumides pel Regne d’Espanya.  
 
f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte.  
 
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment.  
 
A l'esmentat personal li serà aplicable el deure de confidencialitat establert a 
l'article 5 de la LOPDGDD, i en el seu cas, el corresponent al caràcter reservat 
de les dades tributàries establert a la LGT, obligació de sigil que subsistirà fins i 
tot un cop finalitzada la relació.  
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals 
de les persones autoritzades per tractar dades personals.  
 
i) Tramitar l'exercici de drets de protecció de dades personals en els termes 
acordats amb el responsable. Al respecte, s’habilita a l’ORGT per donar resposta 
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a l'exercici dels drets de protecció de dades personals derivats de l’exercici de 
les competències delegades.  
 
j) Dret d’informació.  
 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme, i la delegació 
en base a la qual exerceix les seves funcions.  
 
k) Notificar violacions de la seguretat de les dades. 
 
Correspondrà a l’administració delegada la comunicació a l’autoritat de protecció 
de dades competent de les violacions de seguretat de les dades derivades de 
l’exercici de les competències delegades, en el termini legal establert.  
 
En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una bretxa 
de seguretat que pugui afectar a altra de les entitats, li notificarà sense dilació 
indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als efectes 
del que disposa l'article 33 del RGPD.  
 
l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 
d'impacte relatives a la protecció de dades o consultes prèvies a l'autoritat de 
control, quan escaigui.  
 
m) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les 
auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor 
autoritzat per aquest.  
 
n) Implantar les mesures de seguretat adequades de conformitat amb l'article 32 
del RGPD, garantint la confidencialitat i integritat de la informació, la traçabilitat 
dels accessos a la informació, així com la capacitat de restaurar la disponibilitat i 
l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.  
 
o) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades de contacte al responsable.  
 
p) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.  
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregat.  
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No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació.  
 
S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en suport 
paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració delegant 
per haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol altre supòsit 
previst legalment, de conformitat amb el procediment establert a la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents, i resta de normativa aplicable.  
 

Correspon al responsable del tractament lliurar a l'encarregat i autoritzar el 
tractament de les dades necessàries per l’execució de les competències 
delegades, així com la realització de l'avaluació d'impacte de les operacions de 
tractament quan procedeixi aquesta, i la supervisió dels tractaments encarregats.   
 
En la mesura que els usuaris del responsable accedeixin el sistema d’informació 
de l’encarregat, al responsable li correspon:  

 
1. Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en 

aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar, incloent 
les que hagi emès l'ORGT per garantir la seguretat i la protecció de dades 
personals en l'accés als seus sistemes.  

2. Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència les 
claus d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús exclusivament 
personal per a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant 
immediatament en cas de pèrdua.  

3. Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que es 
produeixin.  

 
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. 

 
VUITÈ.- El present acord substitueix l’anterior acord de delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona adoptat en sessió plenària el 25 de març de 2021, rectificat 
per acord de 29 de juny del mateix any." 
 

Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de l'ampliació, la clarificació i la revocació 
de la delegació i de l'especificació dels acords de delegació anteriors a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord municipal i l'acceptació per part de 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 
 
Informe(abb94b6d833e6b4a0d1c) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           11/10/2022, 17:50 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (TCAT)           13/10/2022, 05:36 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           13/10/2022, 08:18 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups 
polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), 
En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), Partit Popular (2) i 
Tot per Terrassa (1). 
 

1.8.- Dictamen de dat 18 d’octubre de 2022, pel qual es proposa acceptar 
l'ampliació, la modificació, la clarificació i la revocació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs 
i determinats ingressos de dret públic municipals, així com l'especificació de 
l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. ORGT/2022/23533) 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 15 de setembre de 2022 acordà 
l'ampliació, la modificació i la clarificació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
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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 i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.1.b.5), respectivament, 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 las 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 
Sant Fruitós de Bages de 15 de setembre de 2022 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació del preu públic que a continuació s’especifica: 
 
- Preu públic per prestació del servei de llar d’infants 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages de 15 de setembre de 2022 de l'abast dels acords de delegació 
adoptats amb anterioritat a aquesta data, només pel que fa a les costes judicials 
derivades de procediments contenciosos administratius, en el sentit que l'actual 
delegació d’aquest concepte abastarà únicament les competències de recaptació 
executiva: 
 
- 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. 
 
3.- Acceptar la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, de 15 de setembre de 2022, dels acords municipals adoptats fins a 
aquesta data en relació amb l’Impost sobre activitats econòmiques, a la Taxa per 
aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments d’interès general i a la Taxa per prestació dels serveis de 
cementiris, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona, en el sentit que 
abasten les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació que en cada cas 
s'enumeren: 
 
I - 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.  
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions.  
 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 - 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  
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

 
III - Taxa per prestació dels serveis de cementiris  
 
- respecte l’epígraf 2 de les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
prestació dels serveis de cementiris, corresponent al manteniment de nínxols, 
columbaris i panteons:  
 
 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.  
 
- respecte a la resta d’epígrafs de les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la 
Taxa per prestació dels serveis de cementiris:  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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Les facultats de gestió respecte de l’epígraf 2 de l’ordenança, així com les de gestió i 
recaptació voluntària de la resta d’epígrafs de l’ordenança, corresponen a l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages. 
 
4.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 
15 de setembre de 2022 pel qual aprova la revocació de la delegació de la gestió i la 
recaptació de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor de 
l'empresa transportista d'energia elèctrica, així com de la recaptació de la Taxa pel 
servei d'escola bressol municipal. 
 
5.- 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 cinquè de l'acord de delegació adoptat el 15 
de setembre de 2022 pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 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.  
 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.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
II - Impost sobre activitats econòmiques  
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.  
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe.  
 Revisió i comprovació de les declaracions presentades.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
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 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
 
 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.  
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

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

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

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
VIII - Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals  
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.  
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe.  

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
IX - Taxa per 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.  
 Resolució dels expedients de 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 prestació dels serveis de cementiris  
 
a) Epígraf 2 de les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora, corresponent al  
manteniment de nínxols, columbaris i panteons  
 
 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.  
 
b) Resta d'epígrafs de les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de 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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XI - Taxa per expedició de documents  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XII - Taxa per llicències urbanístiques  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XIII - Taxa per llicència d'obertura d'establiments  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de 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 ocupació de la via pública 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XV - Taxa per llicència primera ocupació  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de 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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XVI - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors 
a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XVII - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XVIII - Preu públic per ensenyaments 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.  
 
XIX - Preu públic per la prestació del servei de llar d’infants 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XX - Quotes urbanístiques  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
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 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.  
 
XXI - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via 
de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les entitats urbanístiques 
col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XXII - 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.  
 
XXIII - Sancions diverses  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XXIV - 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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XXV - Concessions administratives  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XXVI - 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.  
 
XXVII - 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 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 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 
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de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la 
prestació d'aquest servei.  
 
VUITÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles:  

 
Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.  
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, 
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que 
estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves 
normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei.  
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari 
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la 
normativa concordant.  
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que 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, 
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si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes 
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta 
de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.  
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:  
 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament de forma quinzenal.  

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

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

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

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

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 
recaptació.  

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació.  

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària.  
 
L'Organisme de Gestió Tributària retrà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
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Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions 
següents:  
  
a. 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 retre 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.  
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Regla onzena. El tractament de les dades de caràcter personal a les quals 
tinguin accés les administracions signants, en virtut de la delegació, es sotmet al 
que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals (RGPD), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD).  
 
L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració d'encarregat del 
tractament respecte als tractaments de dades efectuats per delegació de l'entitat 
local responsable, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades 
per a la protecció de totes les dades personals. 
 
S’habilita a l’administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per 
compte de l’entitat local, les dades de caràcter personal que siguin necessàries 
per efectuar les actuacions derivades dels acords de delegació, i que constaran 
en els registres d'activitats de tractament corresponents, incloent les dades 
provinents d’altres administracions o entitats, destinades a l'aplicació de tributs i 
altres ingressos de dret públic, de conformitat amb normativa vigent.  
 
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 58/2003, general tributària (LGT), o qualsevol altra norma que 
contempli dites comunicacions o cessions.  
 
El tractament de dades a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en 
qualsevol operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la 
recollida, registre, organització, estructuració, adaptació o modificació, 
conservació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió 
o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, interconnexió, acarament, limitació, 
supressió, destrucció de dades, com també les cessions previstes per la llei que 
resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.  
 
La finalitat dels tractaments és l'aplicació de tributs i altres ingressos de dret 
públic, respecte als quals s’efectua la delegació.  
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:  
 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels 
acords de delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats 
pròpies.  
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b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del 
responsable del tractament i la normativa aplicable.  
 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de 
tractament efectuades per compte del responsable, d’acord amb l’article 30.2 
de l’RGPD.  
 
d) S’autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o 
tècniques que puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no 
comportin una alteració de les competències delegades. Les activitats 
auxiliars contractades per l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la 
impressió, ensobrat i repartiment de notificacions, valoracions de béns, 
manteniment de sistemes informàtics o tècnics, així com recollida i destrucció 
de documentació. La informació sobre els contractes duts a terme es posarà a 
disposició de l'entitat local mitjançant els canals oficials com la comunitat 
virtual o altres sistemes que acreditin la comunicació. 
 
El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, està 
obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per 
a l'encarregat del tractament.  
 
S'habilita a la Diputació per tal que, mitjançant els seus òrgans competents, 
pugui subscriure el convenis i contractes que consideri necessaris per 
l’adequada prestació del tractament de dades personals derivat dels acords 
de delegació.  
 
e) Els sistemes d’informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de 
dades relatives a gestió del cens electoral, padrons municipals de habitants i 
altres registres de població, dades fiscals relacionades amb tributs propis o 
cedits i dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així como els 
corresponents tractaments de dades personals, s’han d’ubicar i prestar dins 
del territori de la Unió Europea, de conformitat amb l'article 46. bis de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte de 
transferència a un tercer país o organització internacional, amb excepció de 
les que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea 
o quan així ho requereixi el compliment de les obligacions internacionals 
assumides pel Regne d’Espanya.  
 
f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a 
les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que 
en finalitzi l’objecte.  
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g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment.  
 
A l'esmentat personal li serà aplicable el deure de confidencialitat establert a 
l'article 5 de la LOPDGDD, i en el seu cas, el corresponent al caràcter 
reservat de les dades tributàries establert a la LGT, obligació de sigil que 
subsistirà fins i tot un cop finalitzada la relació.  
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades 
personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.  
 
i) Tramitar l'exercici de drets de protecció de dades personals en els termes 
acordats amb el responsable. Al respecte, s’habilita a l’ORGT per donar 
resposta a l'exercici dels drets de protecció de dades personals derivats de 
l’exercici de les competències delegades.  
 
j) Dret d’informació. 
 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, 
la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme, i la 
delegació en base a la qual exerceix les seves funcions.  
 
k) Notificar violacions de la seguretat de les dades  
 
Correspondrà a l’administració delegada la comunicació a l’autoritat de 
protecció de dades competent de les violacions de seguretat de les dades 
derivades de l’exercici de les competències delegades, en el termini legal 
establert.  
 
En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una 
bretxa de seguretat que pugui afectar a altra de les entitats, li notificarà sense 
dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als 
efectes del que disposa l'article 33 del RGPD.  
 
l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 
d'impacte relatives a la protecció de dades o consultes prèvies a l'autoritat de 
control, quan escaigui.  
 
m) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les 
auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor 
autoritzat per aquest.  
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n) Implantar les mesures de seguretat adequades de conformitat amb l'article 
32 del RGPD, garantint la confidencialitat i integritat de la informació, la 
traçabilitat dels accessos a la informació, així com la capacitat de restaurar la 
disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident 
físic o tècnic.  
 
o) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades de contacte al responsable.  
 
p) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.  
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregat.  
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació.  
 
S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en 
suport paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració 
delegant per haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol 
altre supòsit previst legalment, de conformitat amb el procediment establert a 
la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i resta de normativa 
aplicable.  
 

Correspon al responsable del tractament lliurar a l'encarregat i autoritzar el 
tractament de les dades necessàries per l’execució de les competències 
delegades, així com la realització de l'avaluació d'impacte de les operacions de 
tractament quan procedeixi aquesta, i la supervisió dels tractaments encarregats.  

 
En la mesura que els usuaris del responsable accedeixin el sistema d’informació 
de l’encarregat, al responsable li correspon:  
 

1.Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en 
aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar, incloent les 
que hagi emès l'ORGT per garantir la seguretat i la protecció de dades 
personals en l'accés als seus sistemes.  
 
2.Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència les 
claus d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús exclusivament personal 
per a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant immediatament 
en cas de pèrdua.  
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3.Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que es 
produeixin.  
 

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 d'ampliació, modificació, clarificació i 
revocació de la delegació i de l'especificació dels acords de delegació anteriors a 
l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l’acord municipal i l'acceptació per 
part de 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(93a3fd7bad6d7355bfec) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           11/10/2022, 17:50 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (TCAT)           13/10/2022, 05:36 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           13/10/2022, 08:18  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups 
polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), 
En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), Partit Popular (2) i 
Tot per Terrassa (1). 
 

1.9.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2022, pel qual es proposa acceptar 
l'ampliació, la modificació, la clarificació i la revocació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs 
i determinats ingressos de dret públic municipals, així com l'especificació de 
l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. ORGT/2022/23380). 
 

“Fets 
 

El Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí de 19 de setembre de 2022 acordà 
l'ampliació, la modificació, la clarificació i la revocació de la delegació a favor de la 
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Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
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 i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.1.b.5), respectivament, 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 las 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 
Vilanova del Camí de 19 de setembre de 2022 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
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I - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’us públic i industries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfics  
 
- Respecte a la tarifa primera de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i 
industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfics, corresponent al mercadet 
municipal 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
- Respecte a la resta de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’us públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfics 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de 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 facultats de gestió respecte a la tarifa primera de l’ordenança, així com les de 
gestió i recaptació voluntària de la resta de tarifes de l’ordenança, corresponen a 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí. 
 
II - Taxa activitats esportives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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III - Sancions Administratives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí de 19 de setembre de 2022 de l'abast dels acords de delegació 
adoptats amb anterioritat a aquesta data, només pel que fa la Taxa per aprofitaments i 
serveis del mercat municipal, en el sentit que l'actual delegació d’aquest concepte 
abastarà únicament les competències de recaptació, per la qual cosa les funcions 
delegades d'aquest concepte són les que a continuació s'especifiquen: 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
3.- Acceptar la modificació i la clarificació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí de 19 de setembre de 2022 de l'abast dels acords 
de delegació adoptats amb anterioritat a aquesta data, pel que fa a la Taxa de 
cementiri municipal, en el sentit que l'actual delegació d’aquest concepte abastarà 
únicament les competències de recaptació que s’enumeren seguidament: 
 
- Respecte a la tarifa tercera de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de cementiri 
municipal, corresponent a la conservació i neteja del cementiri municipal 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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- Respecte a la resta de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de 
cementiri municipal 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu 
 Liquidació d'interessos de demora 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
Les facultats de gestió respecte de la tarifa tercera de l’ordenança, així com les de 
gestió i recaptació voluntària de la resta de tarifes de l’ordenança, corresponen a 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí. 
 
4.- Acceptar la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí de 19 de setembre de 2022 dels acords municipals adoptats fins a 
aquesta data en relació a l’Impost sobre activitats econòmiques i a la Taxa per 
aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments d’interès general, relatius a la delegació en la Diputació de 
Barcelona, en el sentit que abasten les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació, que en cada cas s'enumeren: 
 
I - 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. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - 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. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 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 Vilanova del Camí de 19 de 
setembre de 2022 pel qual aprova la revocació de la delegació de la gestió i recaptació 
de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa 
transportista d'energia elèctrica. 
 
6.- 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 sisè de l'acord de delegació adoptat el 19 de 
setembre de 2022 pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí 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. 
 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. 
 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. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 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. 
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 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 

 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 
resultants d'aquestes funcions . 

 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Expedició de documents cobratoris. 
 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 - Taxes per: 
 
- recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids 

urbans 
- per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via 

pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena 
 

 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. 
 
VII - Taxa de cementiri municipal: 
 
- Respecte a la tarifa tercera de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de cementiri 
municipal, corresponent a la conservació i neteja del cementiri municipal, les següents 
facultats de recaptació: 
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 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 

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

 
- Respecte a la resta de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de 
cementiri municipal, les següents facultats de recaptació: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de 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 facultats de gestió respecte de la tarifa tercera de l’ordenança, així com les de 
gestió i recaptació voluntària de la resta de tarifes de l’ordenança, corresponen a 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí. 
 
VIII - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’us públic i industries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfics: 
 
- Respecte a la tarifa primera de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i 
industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfics, corresponent al mercadet 
municipal, les següents facultats de recaptació: 
 
 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. 
 
- Respecte a la resta de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’us públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfics, les següents 
facultats de recaptació: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Les facultats de gestió respecte a la tarifa primera de l’ordenança, així com les de 
gestió i recaptació voluntària de la resta de tarifes de l’ordenança, corresponen a 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí. 
 
IX - Taxes per: 
 
- per aprofitaments i serveis del mercat municipal 
- llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme 

(anteriorment llicències urbanístiques i llicències primera ocupació) 
- 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 (anteriorment llicències 
obertura establiment i prestació integral de l'Administració municipals en les 
activitats i instal·lacions) 

- ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts 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. 
 
X - Taxes per: 
 
- expedició de documents administratius 
- ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
(anteriorment Taxa ocupació sòl, subsòl i volada) 

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

- utilització de les instal·lacions culturals i recreatives 
- activitats esportives 
 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. 
 
XI - 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. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors . 
 
XII - 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. 
 
XIII - Quotes urbanístiques 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XIV - Preu Públic per la prestació del servei d’escola bressol 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. 
 
XV - 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. 
 
XVI - Concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVII - Sancions administratives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVIII - Multes coercitives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XIX - Costes judicials derivades de procediments contenciós administratiu 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de 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 - Indemnització per danys 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de 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 - Altres ingressos de dret públic tributari 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXII - Altres ingressos de dret públic no tributari 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords setè, vuitè i novè de l’acord municipal de delegació, el text 
íntegre dels quals és el següent: 
 

"SETÈ.- 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 
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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. 
 
VUITÈ.- 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. 
 
NOVÈ.- 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. 
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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 retrà 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 retre 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 
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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. El tractament de les dades de caràcter personal a les quals 
tinguin accés les administracions signants, en virtut de la delegació, es sotmet al 
que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals (RGPD), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD). 
 
L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració d'encarregat del 
tractament respecte als tractaments de dades efectuats per delegació de l'entitat 
local responsable, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades 
per a la protecció de totes les dades personals. 
 
S’habilita a l’administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per 
compte de l’entitat local, les dades de caràcter personal que siguin necessàries 
per efectuar les actuacions derivades dels acords de delegació, i que constaran 
en els registres d'activitats de tractament corresponents, incloent les dades 
provinents d’altres administracions o entitats, destinades a l'aplicació de tributs i 
altres ingressos de dret públic, de conformitat amb normativa vigent. 
 
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 58/2003, general tributària (LGT), o qualsevol altra norma que 
contempli dites comunicacions o cessions. 
 
El tractament de dades a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en 
qualsevol operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la 
recollida, registre, organització, estructuració, adaptació o modificació, 
conservació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió 
o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, interconnexió, acarament, limitació, 
supressió, destrucció de dades, com també les cessions previstes per la llei que 
resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències. 
 
La finalitat dels tractaments és l'aplicació de tributs i altres ingressos de dret 
públic, respecte als quals s’efectua la delegació. 
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L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels 
acords de delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats 
pròpies. 
 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable 
del tractament i la normativa aplicable. 
 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, d’acord amb l’article 30.2 de l’RGPD.  
 
d) S’autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o tècniques 
que puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no comportin una 
alteració de les competències delegades. Les activitats auxiliars contractades per 
l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la impressió, ensobrat i repartiment de 
notificacions, valoracions de béns, manteniment de sistemes informàtics o 
tècnics, així com recollida i destrucció de documentació. La informació sobre els 
contractes duts a terme es posarà a disposició de l'entitat local mitjançant els 
canals oficials com la comunitat virtual o altres sistemes que acreditin la 
comunicació. 
 
El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, està 
obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a 
l'encarregat del tractament. 
 
S'habilita a la Diputació per tal que, mitjançant els seus òrgans competents, 
pugui subscriure el convenis i contractes que consideri necessaris per 
l’adequada prestació del tractament de dades personals derivat dels acords de 
delegació.  
 
e) Els sistemes d’informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de dades 
relatives a gestió del cens electoral, padrons municipals de habitants i altres 
registres de població, dades fiscals relacionades amb tributs propis o cedits i 
dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així como els corresponents 
tractaments de dades personals, s’han d’ubicar i prestar dins del territori de la 
Unió Europea, de conformitat amb l'article 46. bis de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte de 
transferència a un tercer país o organització internacional, amb excepció de les 
que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o 
quan així ho requereixi el compliment de les obligacions internacionals 
assumides pel Regne d’Espanya. 
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f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte. 
 
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment. 
 
A l'esmentat personal li serà aplicable el deure de confidencialitat establert a 
l'article 5 de la LOPDGDD, i en el seu cas, el corresponent al caràcter reservat 
de les dades tributàries establert a la LGT, obligació de sigil que subsistirà fins i 
tot un cop finalitzada la relació. 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals 
de les persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
i) Tramitar l'exercici de drets de protecció de dades personals en els termes 
acordats amb el responsable. Al respecte, s’habilita a l’ORGT per donar resposta 
a l'exercici dels drets de protecció de dades personals derivats de l’exercici de 
les competències delegades.  
 
j) Dret d’informació. 
 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme, i la delegació 
en base a la qual exerceix les seves funcions. 
 
k) Notificar violacions de la seguretat de les dades 
 
Correspondrà a l’administració delegada la comunicació a l’autoritat de protecció 
de dades competent de les violacions de seguretat de les dades derivades de 
l’exercici de les competències delegades, en el termini legal establert.  
 
En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una bretxa 
de seguretat que pugui afectar a altra de les entitats, li notificarà sense dilació 
indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als efectes 
del que disposa l'article 33 del RGPD.  
 
l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 
d'impacte relatives a la protecció de dades o consultes prèvies a l'autoritat de 
control, quan escaigui. 
 
m) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les 
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auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor 
autoritzat per aquest.  
 
n) Implantar les mesures de seguretat adequades de conformitat amb l'article 32 
del RGPD, garantint la confidencialitat i integritat de la informació, la traçabilitat 
dels accessos a la informació, així com la capacitat de restaurar la disponibilitat i 
l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 
 
o) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades de contacte al responsable. 
 
p) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregat. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació. 
 
S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en suport 
paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració delegant 
per haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol altre supòsit 
previst legalment, de conformitat amb el procediment establert a la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents, i resta de normativa aplicable. 
 

Correspon al responsable del tractament lliurar a l'encarregat i autoritzar el 
tractament de les dades necessàries per l’execució de les competències delegades, 
així com la realització de l'avaluació d'impacte de les operacions de tractament 
quan procedeixi aquesta, i la supervisió dels tractaments encarregats.  
 
En la mesura que els usuaris del responsable accedeixin el sistema d’informació de 
l’encarregat, al responsable li correspon: 
 
1. Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en aquest 

acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar, incloent les que hagi 
emès l'ORGT per garantir la seguretat i la protecció de dades personals en 
l'accés als seus sistemes. 
 

2. Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència les claus 
d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús exclusivament personal per a 
cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant immediatament en cas 
de pèrdua. 
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3. Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que es 
produeixin. 

 

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 d'ampliació, modificació, clarificació i 
revocació de la delegació i d'especificació dels acords de delegació anteriors a 
l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l’acord municipal i l'acceptació per 
part de 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(b7d274dc760eb4ea5b25) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           11/10/2022, 17:49 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (TCAT)           13/10/2022, 05:36 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG) 1            3/10/2022, 08:18  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups 
polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), 
En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), Partit Popular (2) i 
Tot per Terrassa (1). 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,  TURISME I COMERÇ 
 

1.10.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2022, pel qual es proposa aprovar la 
incorporació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica. AC 24, els Estatuts de la Fundació, i designar els representants de la 
corporació en els seus òrgans de govern (Exp. núm. 2022/0023465) 
 

“I. ANTECEDENTS  
 

1. La Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB), entitat privada amb 
personalitat jurídica pròpia, va ser constituïda davant de notari l’11 d’octubre de 
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2005, a la ciutat de Barcelona i figura inscrita al Registre de Fundacions del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.324.  
 

2. La creació de la FNOB va ser desenvolupada i realitzada per una plataforma 
constituïda per l’Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona, l’Autoritat Portuària 
de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.  

 
3. La finalitat ulterior de tota l’activitat de la Fundació Navegació Oceànica de 

Barcelona (FNOB) radica a convertir la ciutat de Barcelona en un referent 
internacional de la vela d’alta competició, tant des del punt de vista esportiu, 
educatiu, empresarial i científic, mitjançant: la promoció d’espais per a 
esdeveniments corporatius, generar productes exclusius i singulars vinculats a la 
promoció del turisme i de l’esport, i a programes educatius i de divulgació de la 
ciència.  

 
4. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de data 

22 de juliol de 2022, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la 
Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (BOPB 28.7.22) en els termes 
següents: 
 
“APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de la Fundació Navegació 
Oceànica de Barcelona aprovada pel Patronat de la fundació en la sessió de 7 
de juliol de 2022, amb l’objecte de canviar la seva denominació per “FUNDACIÓ 
BARCELONA CAPITAL NÀUTICA, AC24”, modificar la composició del Patronat 
de la fundació i d’altres modificacions adients d’acord amb la redacció que 
consta en l’expedient administratiu. 
 
SOTMETRE aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació pública 
per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació 
del corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, en el 
cas de no presentar-s’hi al·legacions, TENIR-LOS per definitivament aprovats.  
 
INSCRIURE la modificació dels estatuts de la Fundació Navegació Oceànica de 
Barcelona en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia 
d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda per a efectuar els tràmits i signar 
els documents necessaris per a l’execució del present acord. 
 
NOTIFICAR el present acord als altres patrons, per al seu coneixement i 
efectes.” 

 
5. L’avantdita modificació estatutària va esdevenir definitiva en absència 

d’al·legacions en data 4 d’octubre de 2022. 
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6. Sota aquest nou nom, “FUNDACIÓ BARCELONA CAPITAL NÀUTICA, AC24” (la 
Fundació, en endavant), vol continuar amb l’activitat que ha vingut desenvolupant 
els últims anys i no renunciar al llegat que des de 2005 ha anat forjant gràcies a 
les institucions, als ciutadans, als patrocinadors i als esportistes que han dipositat 
la seva confiança en la institució.  

 
7. La Fundació té per objecte promoure i executar totes aquelles iniciatives que 

reverteixin en el foment i la potenciació de l’esport de la navegació oceànica de 
vela o en qualsevol de les seves manifestacions; promoure la sostenibilitat, la 
innovació, l’economia, la igualtat, la diversitat i qualsevol altre valor d’interès 
públic en relació amb la navegació i l’economia blava; així com donar tot el suport 
necessari perquè Barcelona aculli la seu i l’organització de qualsevol tipus de 
regata nacional o internacional i, en especial, la propera edició de la Copa 
Amèrica a la ciutat de Barcelona. 

 
8. En el marc del previst a l’art 36 de la Llei reguladora de les Bases de règim Local, 

que en el seu apartat d) estableix com a competència pròpia de les diputacions la 
cooperació en el foment i desenvolupament econòmic i social i en la planificació 
en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres 
Administracions públiques, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç de la Diputació de Barcelona té com a línia d’actuació prioritària la 
col·laboració en projectes relacionats amb el desenvolupament econòmic integral 
i equilibrat. També treballa en l’impuls de projectes que millorin la competitivitat 
empresarial i generin més i millor ocupació, fomentin el sector turístic, així com la 
recerca del rol que han de jugar en l’impuls econòmic tots els agents de la 
província de Barcelona, tant el sector públic com el privat.  
 

9. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona te interès en formar part d’aquesta 
nova Fundació, en tant que els seus objectius són concurrents amb els d’aquesta 
corporació i dels quals es destaquen la promoció i potenciació en la gestió del 
talent, la capacitat d’emprenedoria i la generació de nous projectes innovadors. 
També s’ha de destacar que la Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC24, a 
través de la propera celebració de la trenta-setena edició de la Copa Amèrica a 
Barcelona, esdevindrà un vector de creació d’ocupació, desenvolupament 
econòmic i social tant de la ciutat de Barcelona com del territori de la província, 
així com un element vertebrador del seu litoral, afavorint activitats d’innovació, de 
sostenibilitat i tecnologia; i suposa una excepcional oportunitat per a la seva 
promoció turística. És per tot això que, la Diputació de Barcelona considera adient 
entrar a formar part com a patró de la nova Fundació. 

 
10. Els òrgans de govern i gestió de la Fundació són: el Patronat, el Comitè Executiu 

i el Director General o Directora General. Dins de la composició del nou Patronat 
estan representades les següents entitats:  

 

- L'Administració de la Generalitat de Catalunya  
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- L’Administració General de l’Estat  
- L’Ajuntament de Barcelona  
- L’Autoritat Portuària de Barcelona  
- El Consorci de Turisme de Barcelona  
- La Diputació de Barcelona  
- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona  
- L’Associació Barcelona Global  

 
Per part de l’Administració General de l’Estat resta pendent d’aprovar la seva 
incorporació i la designació de membres. 

 
11. Els articles 21.2.f) i 37.f) dels Estatuts de la Fundació disposen, respectivament, 

que la Diputació de Barcelona forma part del seu Patronat, en el qual designarà 
un/a representant, i del seu Comitè Executiu, també amb un/a representant 
 
L’article 21.3 dels Estatuts de la Fundació disposa que els patrons que tinguin la 
condició de persones jurídiques públiques han d’acceptar formar part del Patronat 
per acord del seu òrgan de govern amb facultat suficient. 
 

12. Conseqüentment, és procedent que la Diputació de Barcelona aprovi la 
incorporació en la Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24, així com els seus 
estatuts reguladors, i designi, en base al principi de concentració d’actuacions, la 
representació que li correspon en el Patronat i el Comitè Executiu de la Fundació, 
sens perjudici de la competència que ostenta la Junta de Govern, per delegació 
del Ple, per a la designació de representants en els ens participats (acord 
92/2019, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la 
Presidència; BOPB de 26 de juliol de 2019).  

 
II. FONAMENTS DE DRET 
 
 

1. L’art 36 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril  Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

2. L’article 331-2 del Codi civil de Catalunya, incardinat en el Llibre Tercer, relatiu a 
les persones jurídiques, aprovat per la  Llei 4/2008, de 24 d'abril, disposa, quant a 
la constitució de fundacions: 
 

“1. Poden constituir fundacions les persones físiques i les persones jurídiques, 
privades i públiques. Les persones jurídiques públiques només ho poden fer 
conjuntament amb persones privades, d’acord amb llur normativa. 
 
2. Les persones físiques, per a constituir una fundació, han de tenir capacitat 
d’obrar plena, si ho fan entre vius, o capacitat per a testar, si ho fan per causa 
de mort. 
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3. Perquè les persones jurídiques puguin constituir una fundació, cal que les 
normes que les regulen no els ho prohibeixin i que l’acord, en el qual ha de 
constar la finalitat d’interès general que es pretén assolir, sigui adoptat per un 
òrgan competent a aquest efecte o amb facultats suficients. 
 
4. Els fundadors han de tenir la lliure disposició dels béns que aporten a la 
fundació.” 

 
3. Els Estatuts de la FUNDACIÓ BARCELONA CAPITAL NÀUTICA, AC24, publicats 

al BOPB de 4 d’octubre de 2022. 
  

4. L’article 72 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions, estableix, quant a la concentració de tràmits, que, d'acord 
amb el principi de simplificació administrativa, s'han d'acordar en un sol acte tots 
els tràmits que, per la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui 
obligat el seu compliment successiu. 

 
5. La competència per a l’adopció de l’acord d’incorporació a la Fundació i aprovació 

dels seus Estatuts 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. 
 

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.b.5, respectivament, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la incorporació de la Diputació de Barcelona a la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica, AC 24, i ACCEPTAR formar part del seu Patronat, d’acord 
amb les normes legals que la regulen, els seus Estatuts i la carta fundacional 
formalitzada en escriptura pública en data 11 d’octubre de 2005. 
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Segon. APROVAR els Estatuts de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24 
(publicats en el BOPB de data 4 d’octubre de 2022), els quals figuren com a annex I al 
present acord. 
 
Tercer. DESIGNAR la representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat i en 
el Comitè Executiu de la Fundació en els termes següents: 
 

1.- Patronat: Sr. Josep Monràs Galindo, President delegat de l’Àrea 
d'Educació, Esports i Joventut. 

 
2.- Comitè executiu: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.  

 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 
24, per al seu coneixement i als efectes legals oportuns.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 48 diputats i diputades presents 
a la sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum 
previst als articles 33.1 ñ) i 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), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de 
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la Ciudadanía (3), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del grup polític 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), sent el resultat definitiu de 
32 vots a favor i 16 abstencions. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.11.- Dictamen de data 19 d’octubre de 2022, pel qual es proposa prendre en 
consideració la pèrdua de la condició de diputat provincial de l’Il·lm. senyor 
Celestino Corbacho Chaves, com a conseqüència de la renúncia al càrrec de 
regidor de l’Ajuntament de Barcelona, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que 
procedeixi a expedir la credencial a favor del o de la suplent que correspongui, 
de la llista de Cuitadans - Partido de la Ciudadanía corresponent a la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona (Exp. núm. 2021/12043). 
 
“Atès que el diputat Celestino Corbacho Chaves, del grup polític Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía (CS), va presentar un escrit a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb data 16 de setembre de 2022, en el qual manifesta la seva renúncia al càrrec de 
regidor amb efectes del dia 30 de setembre de 2022, data del Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament en el qual es pren en consideració la corresponent renúncia. 
 
Atès que, amb data 30 de setembre de 2022, l’Ajuntament de Barcelona ha enviat 
certificat del secretari general de l’Ajuntament de l’acord pel qual el Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 30 de setembre de 2022, ha 
pres coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del senyor Celestino Corbacho 
Chaves.  
 
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 hi ha constància que la primera suplent de la candidatura electoral Ciutadans 
- Partido de la Ciudadanía (CS), segons el certificat emès per la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona de data 21 de juny de 2019, va sol·licitar la baixa com a membre 
del grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía i en l’actualitat consta com 
a regidora no adscrita de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Vista la resposta del cap del Departament d’Assessorament Jurídic-Electoral de la 
Junta Electoral Central, de 6 d’octubre de 2022, a la consulta realitzada per la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona en relació amb els fets exposats, i 
que es transcriu literalment a continuació: 
 

«En contestación a su consulta de 20 de septiembre de 2022 relativa a la 
cobertura de una vacante de diputado provincial, cabe recordar que el Tribunal 
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Constitucional  (STC 24/1989, de  2 de febrero, FJ4) ya  tuvo ocasión de 
aclarar –en relación con el procedimiento de designación de los diputados 
provinciales– que: “En efecto, el procedimiento de estas elecciones 
anteriormente descrito, por su carácter indirecto y de segundo grado, tiene una 
lógica interna en la que la atribución de los puestos de diputados provinciales 
corresponde a cada partido o a cada agrupación de electores en función 
exclusivamente del número de votos obtenidos por estos grupos políticos en 
cada partido judicial (art. 205.3 de la LOREG)”. 
 

De conformidad con esta línea interpretativa, cabe indicar que en un supuesto 
similar la Junta Electoral Central (Acuerdo 107/2001, de 15 de octubre) 
entendió que: “El abandono del grupo de concejales correspondiente a la 
entidad política que presentó la lista de candidatos a Diputados Provinciales ha 
de entenderse como pérdida de la condición de candidato a Diputado Provincial 
integrado en dicha lista”.» 
 

Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general (LOREG), 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, 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 pèrdua de la condició de diputat provincial 
de la Diputació de Barcelona del senyor Celestino Corbacho Chaves, de la candidatura 
del grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (CS), de la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de 
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l’Ajuntament de Barcelona amb efectes del dia 30 de setembre de 2022, tal com ha 
estat comunicat per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Segon. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, com a òrgan competent, 
procedeixi a la designació i a l’emissió de la credencial del/de la suplent que 
correspongui de la llista de Cuitadans - Partido de la Ciudadanía, corresponent a la 
Junta Electoral de Zona de Barcelona, de conformitat amb el certificat emès per aquest 
òrgan en data 21 de juny de 2019, i de conformitat, també, amb la resposta emesa pel 
cap del Departament d’Assessorament Jurídic-Electoral de la Junta Electoral Central, 
de 6 d’octubre de 2022, a una pregunta formulada per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona, a la qual es fa referència a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Tercer. NOTIFICAR a la persona designada per la Junta Electoral Central la recepció 
de la credencial acreditativa de la condició de nou/va diputat/da, un cop rebuda per la 
Secretaria General, a l’efecte que pugui prendre possessió del seu càrrec com a 
diputat/da 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 diputat/da 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 al senyor Celestino Corbacho Chaves; a la 
Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria General; a la Intervenció 
General; al grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía; i als presidents i 
presidentes de la resta dels grups polítics, a l’efecte del seu coneixement general.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.12.- Dictamen de data 21 d’octubre de 2022, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renuncia voluntària a la seva condició de diputada de la 
Diputació de Barcelona, de la Il·lma. senyora Gemma Español Cornet, del Grup 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, amb efectes del dia 27 
d’octubre, sent aquest el darrer dia de permanència en el càrrec, i sol·licitar  a la 
Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial de la primera 
suplent de la llista electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Municipal (ERC-AM), senyora Marina Gassol i Ventura, corresponent a la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona. 
 
“Atès que, en data 17 d’octubre de 2022, ha tingut entrada en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona, sota el núm. 202210138114, un escrit signat electrònicament 
per la diputada Gemma Espanyol Cornet, del grup polític Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, en què manifesta la seva renúncia al càrrec de diputada 
de la Diputació de Barcelona per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, amb efectes 
del dia 27 d’octubre de 2022, data de la presa en consideració de l’esmentada 
renúncia per part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la llista de candidats i suplents de la coalició electoral Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, presentada a les eleccions locals del 26 de maig de 
2019 i corresponent a la Junta Electora de Zona de Barcelona, restà exhaurida. 
 
Atès que el 27 de setembre de 2021 es va elegir una nova llista formada per una 
candidata titular i tres suplents, de conformitat amb l’Acord de la Junta Electoral 
Central de 16 de setembre de 2021 i en aplicació del procediment establert en l’article 
206 de la LOREG. 
 
Atès que la primera suplent de la candidatura de la coalició electoral Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, corresponent a la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona, és la senyora Marina Gassol i Ventura.  
 
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. 
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Vist que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 

Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputada provincial 
de la Diputació de Barcelona de la senyora Gemma Espanyol Cornet, de la 
candidatura de la coalició electoral Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC-AM) de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, com a conseqüència 
de la seva renúncia expressa i per escrit presentada en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona, en data 17 d’octubre de 2022 i sota el núm. 202210138114, i 
amb efectes del dia 27 d’octubre de 2022, data de la presa en consideració de 
l’esmentada renúncia per part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 

Segon. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, com a òrgan competent, dicti 
les instruccions necessàries per procedir al nomenament i a lliurar la credencial de la 
primera suplent a diputada provincial de la Diputació de Barcelona corresponent a la 
candidatura de la coalició electoral Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC-AM) de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, senyora Marina 
Gassol i Ventura. 
 

Tercer. NOTIFICAR a la senyora Marina Gassol i Ventura de forma fefaent la recepció 
per part de la Secretaria General de la credencial acreditativa de la condició de nova 
diputada, a l’efecte que pugui prendre possessió del 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 les senyores Gemma Espanyol Cornet i Marina 
Gassol i Ventura; a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria 
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General; a la Intervenció General; al president 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.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), dona la paraula a la diputada del grup 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyora Español, qui 
s’acomiada de la corporació. Li respon la presidenta senyora Marin. Les intervencions 
es troben recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022102701?ts=1041 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.13.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2022, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació en la composició de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació i de la Comissió Especial 
de Comptes, així com de l’actualització dels membres de la resta de Comissions 
(Exp. núm. 2019/13853). 
 
“1. El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar 
estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents (acord núm. 88/2019):   
  

• Àrea de Presidència  
• Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns  
• Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial  
• Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals  
• Àrea de Medi Ambient  
• Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç  
• Àrea de Cultura  
• Àrea d’Educació, Esports i Joventut  
• Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar  

  
2. De resultes d’aquesta estructuració, el Ple de la corporació, en la mateixa sessió 
extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar la creació, a més de la Comissió 
Especial de Comptes, de les comissions següents:  
  

• Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, que comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència, l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial.  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient, que 

comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals i l’Àrea de Medi Ambient.  
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• Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç, que comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç.  

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

Persones, que comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.  

 
3. El punt tercer de la part dispositiva de l’esmentat acord disposa que tots els grups 
polítics de la corporació seran membres de ple dret en les Comissions Informatives i 
de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el nombre de diputats/des, 
proporcional a la seva participació al Ple, següent: 
  

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

 

 Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)... 5 

 Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).............. 5 

 Junts per Catalunya - Junts........................................................................ 2 

 En Comú Guanyem (ECG)......................................................................... 2 

 Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (Cs)................................................. 1 

 Partit Popular (PP)...................................................................................... 1 

 Tot per Terrassa (TxT)................................................................................ 1 
 

b) La Comissió Especial de Comptes tindrà el mateix repartiment de membres 
entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència Serveis Interns i Innovació, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el 
vot ponderat.  

  
4. El decret núm. 8924/2019, de 23 de juliol (BOPB de 25 de juliol de 2019), sobre 
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la presidència en favor 
de les presidències delegades d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i 
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria –modificat parcialment pels decrets núm. 
8985/2019, 9775/2019 i 4271/2021–, resol delegar les presidències de les Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes en favor de:  
  

 Presidència, Serveis Interns i Innovació:  
- Presidència, Sra. Pilar Díaz Romero  
- Presidència suplent, Sr. Josep Arimany i Manso  

  

 Territori i Medi Ambient:  
- Presidència, Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
- Presidència suplent, Sr. Xesco Gomar Martín  
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 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç:  
- Presidència, Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
- Presidència suplent, Sra. Eva Menor Cantador  

 

 Cultura, Educació i Atenció a les persones:  
- Presidència, Sra. Núria Parlón Gil  
- Presidència suplent, Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 

 

 Comissió Especial de Comptes:  
- Presidència, Sr. Carles Ruiz Novella  
- Presidència suplent, Sra. Pilar Díaz Romero 

 
5. Per decret de la presidència núm. 12660/2019, d’11 de novembre, es va fixar el 
règim jurídic de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com la periodicitat de 
les seves sessions. 
  
6. El Ple de la corporació, en sessió de 26 de setembre de 2019 i mitjançant acord 
núm. 98/2019, va restar assabentat de la composició de les Comissions Informatives i 
de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així com de la integració de les 
diputades i dels diputats en cadascuna d’aquestes comissions; modificat posteriorment 
per acord plenari núm. 127/2019 (sessió de 31 d’octubre), 41/2020 (sessió de 30 
d’abril), 111/2020 (sessió de 17 de setembre), 100/2021 (sessió de 27 de maig), 
128/21 (sessió de 30 de juny), 165/2021 (sessió de 30 de setembre), 207/2021 (sessió 
de 25 de novembre), 225/2021 (sessió de 23 de desembre) i 2/2022 (sessió de 27 de 
gener). 

  
7. El Ple de la corporació, en sessió de 31 d’octubre de 2019 i mitjançant acord núm. 
126/2019, va aprovar la modificació de la denominació de l’Àrea d’Infraestructures, 
Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals per la d’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals; i, d’altra banda, modificar la denominació de l’Àrea de Medi Ambient 
per la d’Àrea d’Acció Climàtica, i la denominació de la corresponent Comissió 
Informativa i de Seguiment que passà a denominar-se d’Infraestructures, Espais 
Naturals i Acció Climàtica. 

 
8. El Ple de la corporació, en sessió de 29 d’abril de 2021 i mitjançant acord núm. 
64/2021, va aprovar la modificació de la denominació de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar per la d’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social; i, d’altra banda, 
modificar la denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, 
Educació i Atenció a les Persones que passa a denominar-se de Polítiques de 
Ciutadania. 

 
9. En sessió plenària de 26 de maig de 2022 va prendre possessió del càrrec de 
diputat provincial l’Il·lm. Sr. Marc Verdaguer i Montanyà (JUNTS) en substitució de 
l’Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso, que havia renunciat al seu càrrec en el Ple de la 
corporació celebrat el 28 d’abril de 2022. 
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10. Amb data 4 d’octubre de 2022, el grup polític Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía (Cs), mitjançant escrit signat pel seu president i la resta dels seus 
integrants, ha sol·licitat els canvis de membres següents: 

 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació i 
Comissió Especial de Comptes, en el sentit de nomenar membre de ple dret a 
l’Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, en substitució de l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor 
Fabregat. 

 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la LRBRL, 61 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 4 del Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona, aquesta Presidència, d’acord amb el que disposa el decret 
núm. 8966/2019, de 23 de juliol, sobre delegació de signatura de la Presidència en 
favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada ajunta de Presidència, proposa al 
Ple l’adopció dels següents  
  

ACORDS 
  
Primer. Donar-se per assabentat de les incorporacions següents: 
 

 En el grup polític JUNTS: 
- Il·lm. Sr. Marc Verdaguer i Montanyà en la Comissió Informativa i de 

Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, en substitució de 
l’Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso. 

 

 En el grup polític Cs: 
- Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes en la Comissió Informativa i de Seguiment 

de Presidència, Serveis Interns i Innovació, en substitució de l’Il·lm. Sr. Lluís 
Tejedor Fabregat. 

 
- Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes en la Comissió Especial de Comptes, en 

substitució de l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat. 
 
Segon. Donar-se per assabentat de l’actualització de la composició de les 
Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta corporació, que queden 
constituïdes de la manera següent:  
 
1. Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació:   

  
 Presidència:    Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero  

 
 Vocals:    

  
 a) PSC-CP     1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
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2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  
3. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella  
4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma  

  
b) ERC-AM    1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz     

     2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals  
4. Il·lma. Sra. Eva Baró i Ramos 
5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque  
 

c) JUNTS    1. Il·lm. Sr. Marc Verdaguer i Montanyà (president 
suplent)  
2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 

 
d) ECG      1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   

2. Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 
      

e) Cs      1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes 
 
f) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  

  
g) TxT      1. Il·lma.Sra. Maria Rosa Boladeras i Domingo 

 
2. Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 

Climàtica:   
  

 Presidència:    Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
 

 Vocals:    
  

a) PSC-CP    1. Il·lm. Sr. Xesco Gomar Martín (president suplent) 
2. Il·lm. Sr. Javier Silva Pérez  
3. Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta 
4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez  
5. Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez  

  
b) ERC-AM    1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz  

2. Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans  
3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont  
5. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  

  
c) JUNTS     1. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell       
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d) ECG      1. Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Àlvarez  
       2. Il·lm. Sr. Rafael Duarte Molina 

        
e) Cs      1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano  

  
f) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 

  
g) TxT      1. Il·lma. Sra. Maria Rosa Boladeras i Domingo 

 
3. Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 

Comerç:   
  

 Presidència:    Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
 

Vocals:    
  

a) PSC-CP     1. Il·lma. Sra. Eva Menor Cantador (presidenta suplent)  
2. Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta  
3. Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
4. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez 
 

b) ERC-AM    1. Il·lma. Sra. Annabel Moreno i Nogué  
2. Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans  
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
4. Il·lma. Sra. Olga Serra i Luque 
5. Il·lma. Sra. Gemma Español i Cornet  
 

c) JUNTS     1. Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
2. Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda  
   

d) ECG      1. Il·lm.  Sr. Rafel Duarte Molina   
2. Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 

        
e) Cs      1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat  

  
f) PP      1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol 

 
g) TxT    1. Il·lma. Sra. Maria Rosa Boladeras i Domingo 
 

4. Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania:  
  

 Presidència:    Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  
  

 Vocals:    
  

a) PSC-CP     1. Il·lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó  
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2. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez 
3. Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez 
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 

       
b) ERC-AM    1. Il·lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés  

2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
3. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont  
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero  
5. Il·lma. Sra. Anna Maria Lara i Carmona 

 
2. JUNTS    1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (president 

suplent)  
2. Hble. Sra. Neus Munté i Fernández  

        
c) ECG      1. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño   

2. Il·lm. Sr. Pau González Val  
        

d) Cs      1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano  
 

e) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  
  

f) TxT      1. Il·lma. Sra. Maria Rosa Boladeras i Domingo 
 
Les Comissions Informatives i de Seguiment abans assenyalades tindran per objecte 
l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió 
del Ple, amb referència a les matèries de la corresponent Àrea. 
 
Tercer. Donar-se per assabentat que la Comissió Especial de Comptes, integrada 
per 17 membres de ple dret, inclosa la presidència, la conformaran les diputades i els 
diputats següents: 
 

Presidència:   Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella  
 

Vocals: 
 
 a) PSC-CP     1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
     2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  

3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero (presidenta suplent)  
4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma  

 
b) ERC-AM    1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz  

       2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
3. Il·lm.  Sr. Martí Pujol i Casals  
4. Il·lma. Sra. Eva Baró i Ramos  
5. Il·lm.  Sr. Josep Ramon Mut i Bosque   
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c) JUNTS            1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares  
2. Hble. Sra. Neus Munté i Fernàndez 
   

d) ECG         1. Il·lm.  Sr. Rafel Duarte Molina   
         2. Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 

e) Cs       1. Il·lm.  Sr. Salvador Tovar Funes  
  

f) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  
  

g) TxT      1. Il·lma. Sra. Maria Rosa Boladeras i Domingo 
 
A la Comissió Especial de Comptes li correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la corporació.  
 
Quart. Les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les Comissions 
Informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de Comptes seran les aprovades 
pel Ple de la corporació, en la quantia i condicions que aquest hagi establert. 
 
Cinquè. Notificar aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels 
grups polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives 
i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació General, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis 
de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
2.1.- Moció que presenta el grup polític En Comú Guanyem, a favor de 
l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’Atenció Primària. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel grup polític 
Junts per Catalunya i acceptades pel grup proposant de la moció  
 
“La salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. En 
aquest sentit, l’atenció primària representa la porta d'accés al dret a la salut per a la 
majoria de la població, especialment de les persones i els col·lectius en situació de 
major vulnerabilitat. L’increment de les necessitats sanitàries de la població no s’han 
vist acompanyades de mesures eficaces ni d’un augment suficient de la inversió per 
reforçar l'atenció primària: al contrari, l’atenció primària ha estat la gran perjudicada de 
la manca d’inversió en l’última dècada. 
 
La feblesa de l’atenció primària s’ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha 
hagut una discriminació indirecta en l’atenció sanitària de la població, en particular de 
les malalties no covid-19 com les persones que pateixen malalties cròniques o que 
tenen una major dependència del sistema (gent gran, malalts mentals, persones 
migrants o amb malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres). El resultat 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

han estat els retards i les deficiències en els diagnòstics i l’augment de les llistes 
d’espera, que incrementen el risc d'empitjorament de l’estat de salut de les persones. 
L’atenció primària és fonamental per prevenir i promoure la salut, ja que permet 
realitzar diagnòstics de manera precoç per a detectar problemes de salut abans que 
s'agreugin. 
 
Malgrat l’abandonament, l’atenció primària sobreviu gràcies als seus professionals. La 
seva situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la 
pandèmia. En aquests moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària 
posa en risc la seva salut física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració han 
incrementat l’abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema infradotat i 
amb dificultat per trobar nou personal. Els discursos i aplaudiments d’agraïment al 
personal sanitari durant els moments més crítics de la pandèmia s’han de traduir en 
mesures concretes per ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions laborals, que 
redundin en un millor accés al dret a la salut i qualitat de l’atenció sanitària. 
 
Fa dotze anys que l’OMS i Relators de l’ONU insten els Estats a reforçar l’atenció 
primària destinant almenys el 25% del pressupost sanitari. L’OMS estima que l'atenció 
primària pot satisfer més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg 
de la seva vida. Malgrat això, els pressupostos del Govern per al 2022 només destinen 
el 17%, sense desglossar suficientment quines partides són incloses en aquest àmbit. 
Dels 11.215 milions d’euros destinats a Salut, 1.885 estan previstos per l’atenció 
primària. Aquesta xifra representa un augment respecte l’any anterior de 323 milions, 
però resulta del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que 
garanteixin l’accés universal del dret a la salut de la ciutadania. L’atenció primària és el 
puntal de la salut i del benestar social i, per tant, cal que es reflecteixi en els 
pressupostos. 
 
Cal rescatar l’atenció primària de la situació de col·lapse amb un major augment 
pressupostari que serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal 
establir indicadors d’avaluació de les seves necessitats per tal de determinar la 
distribució dels recursos, i cal transparència de quines partides i segons quins criteris 
són incloses en el seu pressupost. Per tant, destinar el 25% ha de ser un primer pas 
per a l’augment progressiu i d’acord amb les necessitats sanitàries de la població. Els 
sistemes de salut basats en una atenció primària forta garanteixen nivells de salut més 
alts a la població, són més equitatius i eficients en l'ús de recursos, i disminueixen les 
desigualtats i la mortalitat. 
 
Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que 
en la negociació dels pressupostos del 2023 s’augmenti el pressupost destinat a 
l’atenció primària fins a arribar al 25% del pressupost sanitari. La pandèmia ha de 
servir com a punt d’inflexió per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l'accés al 
dret a la salut. Són moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a 
conseqüència de la pandèmia, però la millor sortida d’aquesta crisi és la protecció i el 
respecte dels drets humans de forma indivisible i universal. L’enfortiment de l’atenció 
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primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari 
davant les noves necessitats i amenaces. 
 
Per tot això, el Ple de la Diputació de Barcelona acorda instar el Govern de la 
Generalitat a: 
 
1. Destinar el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària, tal com recomana 

l’OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos humans 
i cartera de serveis per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu 
accés al dret a la salut. 

 
2. Garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de 

l’atenció primària en els pressupostos anuals. 
 
3. Comunicar aquest acord del Ple de la Diputació de Barcelona al President de la 

Generalitat de Catalunya, al Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de 
Salut i a l'entitat Amnistia Internacional Catalunya (info@amnistiacatalunya). 

 
Entitats promotores: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, 
Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l’Atenció Primària (FoCAP), Marea Blanca 
Catalunya, Metges de Catalunya.”  
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt en què 
intervenen la portaveu del grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó, per defensar la 
moció, la presidenta i portaveu del grup Tot per Terrassa, senyora Boladeras, el 
portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu adjunt del grup Ciutadans 
- Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, el portaveu del grup Junts per 
Catalunya, senyor García Cañizares, la diputada del grup Esquerra Republicana de 
Catalunya, senyora Benedí, la portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz i novament la presidenta, senyora Marín ila 
senyora Llauradó. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària 
disponible a  
 

HASH del video:”coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022102701?ts=1185 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
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2.2.- Moció que presenta el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, de suport a les dones iranianes. Fou retirada la moció a 
petició del grup proposant, en haver estat consensuada per tots els grups polítics una 
Declaració Institucional sobre el mateix tema, que ha estat llegida a l’inici de la sessió. 
 
2.3.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, per garantir el benestar i les condicions laborals davant de 
situacions climàtiques extremes. 
 
“D’acord amb les sèries estadístiques recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya, 
pels diferents grups de recerca científica i els treballs del Comitè d'Experts sobre el 
Canvi Climàtic, el maig de 2019, la Generalitat va declarar l’emergència climàtica.  
 
Les conseqüències del canvi climàtic son ja evidents per a la població i recurrents i 
cada cop més freqüents. Les més evidents son l'increment de la temperatura mitjana 
de l'aire, els canvis en la precipitació, els canvis en els extrems climàtics. Segons el 
Butlletí anual d’indicadors climàtics corresponent a l’any 2021 (BAIC 2021), la variació 
de la temperatura mitjana de l’aire a Catalunya per al període 1950-2021 mostra un 
ritme d’increment de +0,25°C/decenni, un valor estadísticament significatiu, que 
significa un augment d’1,8°C en els darrers 72 anys.  
 
En el període 1950-2021, han augmentat pràcticament a tot Catalunya els índexs 
associats amb un clima més càlid: “Nombre de dies càlids”, “Nombre de dies d’estiu”, 
Nombre de dies de calor”, “Nombre de nits tropicals”, “Nombre de nits càlides”, 
“Amplitud tèrmica anual” i “Indicador de durada de la ratxa càlida” i "Indicador d’onades 
de calor”. Per contra, disminueixen gairebé arreu del país els índexs lligats a un clima 
més fred, com ara el “Nombre de dies freds”, “Nombre de nits fredes” i “Indicador 
d’onades de fred”.  
 
Així mateix, la intensitat i la durada de les sequeres (avaluades a partir de l’Índex de 
Precipitació Estàndard) ha augmentat al conjunt de Catalunya i els períodes humits 
son menys extensos i menys intensos  
 
A la demarcació de Barcelona i arreu del país les dades estadístiques recollides en els 
darrers 50 anys confirmen aquesta tendència mundial. Desprès d’estar vivint un dels 
estius més calorosos mai registrats, amb diferents esdeveniments extrems, on s’han 
registrat diverses onades de calor i on el termòmetre ha superat temperatures 
extremes (amb una sensació tèrmica encara superior) , entenem que aquesta 
corporació ha d’estar preparada per poder fer front a aquestes situacions. El canvi 
climàtic és una evidència i per tant, hem d’assumir que cal preparar els nostres 
municipis i administracions i crear mecanismes que pal·liïn al màxim els possibles 
efectes negatius per la qualitat de vida que comporta la situació actual.  
 
La contractació pública representa un dels pilars bàsics a les economies de tots els 
països de la Unió Europea. La OCDE en el seu informe “Government at Glance 2019” 
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va assenyalar que la contractació pública representa el 10% del PIB en el cas de 
l’Estat espanyol i que la despesa realitzada a la contractació pública arriba al voltant 
del 25% del total de la despesa pública.  
 
Les administracions, a través de la contractació pública, no només tenen una gran 
responsabilitat a l’activitat econòmica des d’un punt de vista quantitatiu, sinó que 
també qualitatiu donat que és tan important el volum de despesa i d’inversió que pot i 
ha de ser utilitzat com a palanca per a l’alineament dels interessos generals i apostar 
no només en funció del creixement econòmic, sinó també per a la promoció de les 
condicions de progrés social i econòmic, la protecció dels drets socials i, per suposat, 
l’equilibri mediambiental.  
 
D’acord amb el que s’estableix a la Llei de l’Estatut dels Treballadors al que tenen dret, 
en la seva relació de treball, a la seva integritat física i a una adequada política de 
prevenció de riscos laborals. Així doncs, l’Administració, en aquells casos on es puguin 
controlar les condicions laborals per estar els treballadors realitzant la seva jornada a 
l’aire lliure, tant si és l’empresa adjudicatària d’un contracte com si és la administració 
pública directament, s’han de prendre les mesures necessàries perquè els treballadors 
puguin protegir-se de les inclemències climàtiques i s’eviti, en tots els casos, riscos 
innecessaris per a la salut dels treballadors. 
  
Segons l’Informe de Vigilància de la Mortalitat diària (MOMO), de l’Institut de Salut 
Carlos III, en el que portem de 2022 al conjunt de l’estat espanyol, han mort 4.038 
persones com a conseqüència de les temperatures extremes, i a Catalunya les xifres 
arriben, segons aquest informe, a 180 durant el mes de juliol. També l’institut de Salut 
Global de Barcelona ha xifrat en un augment de mortalitat del 20% a Catalunya 
atribuïble a les diferents onades de calor.  
 
Els episodis de temperatures extremes no només incrementen les morts de persones 
amb patologies respiratòries o persones grans, sinó també les que han de treballar 
sense tenir en compte els efectes que realitzen sobre la seva salut aquestes 
situacions.  
 
Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 
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 en el seu article 145 
s’inclou la possibilitat d’incorporar entre els criteris qualitatius aspectes socials 
vinculats, entre d’altres, a la millora de les condicions laborals i salarials, i les 
relacionades amb la protecció de la salut i la seguretat al treball. També a l’article 202 
sobre les condicions especials, es recull la possibilitat d’imposar consideracions de 
tipus social per garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, així com 
les mesures per preveure la sinistralitat laboral i garantir el respecte pels drets laborals 
bàsics.  
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Com a administració pública referent, entenem que els plecs de clàusules 
administratives particulars que es redactin han de contemplar per a la prestació dels 
serveis mesures climàtiques per vetllar i garantir la salut dels treballadors i 
treballadores, i les seves corresponents penalitzacions per incompliment, dins les 
mateixes es podria establir que els licitadors manifestin que compleixen determinats 
requisits, a través de declaracions responsables i, una vegada seleccionat el 
guanyador, requerir el licitador per a presentar la documentació acreditativa del seu 
compliment.  Aquests serien els primers passos mentre la ciutat es prepara des de tots 
els àmbits per adaptar-se als episodis extrems en la temperatura que cada cop seran 
més llargs i durs en intensitat.  
 
Per tot l’exposat es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
1- Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic en la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament europeu i Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de 
febrer de 2014 per introduir l’obligatorietat d’incloure, en aquells contractes on els 
treballadors puguin estar exposats a condicions ambientals climàtiques que puguin 
afectar la seva salut, un pla de prevenció d’aquestes situacions. Així com també 
adaptar la normativa de prevenció de riscos laborals, llei 31/1995 i normes derivades, 
a la nova situació climàtica, incorporant als plans de prevenció de riscos laborals de 
les empreses mesures concretes per evitar conseqüències per a la salut derivades als 
treballades per exposició a temperatures extremes.  
 
2- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a incloure als plecs de condicions 
administratives particulars de la Generalitat de Catalunya, en aquells contractes on les 
condicions climàtiques puguin suposar un perill pels treballadors, l’obligatorietat de les 
empreses licitadores, de tenir un pla de prevenció que contempli específicament els 
riscs derivats d’esdeveniments climàtics extrems, com altes temperatures, temporals 
de fred i nevades, entre d’altres.  
 
3- Instar la Diputació de Barcelona a analitzar per a la seva adaptació els plecs de 
clàusules administratives per a les licitacions de concessió i prestació de serveis i 
obres la qual la seva licitació s’iniciï en el proper exercici pressupostari, incloent una 
valoració de les clàusules climàtiques dins dels criteris d’adjudicació i preferència.  
 
4- Desenvolupar i revisar els protocols específics d’actuació a tots els serveis de la 
Diputació de Barcelona que presten serveis públics per fer front a l’augment de les 
temperatures i l’augment d’episodis extrems amb la participació dels agents socials.  
 
5.- Redactar i posar a disposició dels ajuntaments models de condicions en els plecs 
de contractació que tinguin en compte les mesures a adoptar per les empreses en 
relació a les causes climàtiques com a risc laboral.  
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6- Comunicar aquests acords al Ministeri de Treball i Economia Social del Govern de 
l’Estat espanyol, al departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, 
als agents socials, a la Federació de Municipis i Comarques de Catalunya i a la 
Associació Catalana de Municipis i als ajuntaments de la demarcació.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el diputat del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 
senyor Fernàndez, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del grup Tot per 
Terrassa, senyora Boladeras, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el 
portaveu del grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, el diputat 
adjunt del grup En Comú Guanyem, senyor Duarte, el portaveu del grup Junts per 
Catalunya, senyor García Cañizares, la portaveu del grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz i novament la presidenta, senyora 
Marín, i el diputat senyor Fernàndez. El debat es troba recollit en la gravació de la 
sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022102701?ts=2754 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
2.4.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la 
Corporació i pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents Àrees, i 
dels acords adoptats per la Junta de Govern. 
 
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la corporació i 
per les presidentes i presidents 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 11748 al 
13301, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 
Climàtica, compresos entre els números 11751 al 13201, ambdós inclosos, de la CIS 
de Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 
11818 al 13236, ambdós inclosos, de la CIS de Polítiques de Ciutadania, compresos 
entre els números 11813 al 13231, ambdós inclosos, i dels acords adoptats per la 
Junta de Govern corresponents a la sessions ordinàries de dates 15 i 29 de setembre 
de 2022.  
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 2.5.- Precs 
 
No es formula cap prec 
 
2.6.- Preguntes 
 
No es formula cap pregunta 
 
Tot seguit de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la 
Secretaria General s’indica el nombre de preguntes formulades, de forma oral en les 
sessions plenàries i per escrit, pels diferents grups des de la darrera sessió del Ple, 
així com les que han estat respostes i les que estan pendents de contestar, 
incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a l’Acta de la 
present sessió. 
 
1. Pregunta formulada en data 28 de setembre de 2022, pel grup Ciutadans - 

Partido de la Ciudadanía, que diu:  
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente 
información: 
 
Relación de posibles viajes, alojamientos y dietas realizados por la Sra. Marcela 
Topor, en relación a la emisión de su programa en la XAL que hayan sido pagados por 
la XAL o la Diputación de Barcelona. 
 
La pregunta fou resposta en data 21 d’octubre de 2022, per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  

 
En relació a la vostra pregunta presentada en data 28 de setembre de 2022 i Registre 
d'entrada número 202210129901, us transcrivim la resposta tramesa per la XAL. 
 
“En resposta a la sol·licitud d’informació del Grup Ciutadans de 28 de setembre de 2022 
sobre la relació de viatges, allotjaments i dietes de la Sra. Marcela Topor que pugui haver 
pagat la XAL en relació al magazine en anglès “The Weekly Mag”, els hem de comunicar 
que:  
 
Segons consta en els nostres arxius, la XAL no ha pagat cap quantitat per aquests 
conceptes durant la temporada 2021-2022.  
 
Que els contractes d’aquesta tipologia no meriten retribucions per aquests conceptes.” 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
Cordialment. 
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2. Pregunta formulada en data 29 de setembre de 2022, pel grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  

 
En relació a la moció presentada pel grup polític d’Esquerra Republicana-AM i 
aprovada per majoria absoluta en el Ple de la DIBA de 31 de març de 2022 respecte a 
la gestió dels pagaments d’obligacions tributàries dels ciutadans a partir d’un Pla 
Personalitat de Pagament, 
 
SOL·LICITEM 
 
L’estat de situació dels acords adoptats i que tenen la següent planificació temporal:  
 
1. Dotar al pressupost 2022 la partida necessària per a desenvolupar i implementar les 

adaptacions necessàries al sistema informàtic de l’Organisme de Gestió Tributària 
que permetin la gestió dels pagaments a partir d’un Pla Personalitzat de Pagament: 
es demana informació detallada respecte a la modificació pressupostària efectuada 
en el pressupost vigent per poder fer front a les actuacions previstes i aprovades en 
els punts següents. 

 
2. Implantar a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona abans del 

31.10.2022, d’un Pla Personalitzat de Pagament pel que els tributs de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva inclosos en els padrons anuals, puguin fer-se 
efectius en període voluntari de pagament fins a 10 terminis mensuals dins de 
l'exercici corresponent: es requereix informació detallada de les actuacions 
efectuades per donar compliment a l’acord, així com el calendari dels treballs duts a 
terme per a la seva execució, tenint present en aquests moments, resta només un 
més per donar compliment al compromís derivat d’aquest punt de l’acord aprovat. 

 
3. Realitzar per part de l’ORGT abans del 30.11.2022 les actuacions de comunicació i 

difusió necessàries per a l’efectiu coneixement dels ciutadans de la possibilitat 
d’acollir-se al Pla Personalitzat de Pagament, per a que aquests puguin notificar-ho 
a l’ORGT abans del 31.12.2022: es demana informació sobre les actuacions de 
comunicació i difusió previstes, planificades i en el seu cas, executades per tal de 
donar compliment dins del termini establert a aquest punt de l’acord aprovat.  

 
4. Fixar com a data d’inici de funcionament del Pla Personalitzat de Pagament el dia 

1.1.2023: es requereix confirmació de la previsió de compliment de l’inici de 
funcionament del Pla Personalitat de Pagament el proper dia 1 de gener de 2023. 

 
La pregunta fou resposta en data 21 d’octubre de 2022, per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  

 
En relació a la vostra pregunta presentada en data 29 de setembre de 2022 i Registre 
d'entrada número 202210130473, adjunt us trametem la resposta enviada per la Gerent de 
l’Organisme de Gestió Tributària.  
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Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  
 
Cordialment.  
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3. Pregunta formulada en data 3 d’octubre de 2022, pel grup Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  

 
En el desenvolupament de les funcions com a electes de la Diputació de Barcelona 
 
SOL·LICITEM 
 
Tota la informació disponibles respecte el desenvolupament de les franges perimetrals 
al municipi de Cabrera d’Anoia des de 2015. 
 
Això inclou, entre d’altres, el nombre de franges perimetrals executades des de 2015 i 
en quins espais així com aquells projectes que també s’han redactat però no executat. 
 
La pregunta fou resposta en data 21 d’octubre de 2022, per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  

 
En relació a la vostra pregunta presentada en data 3 d’octubre de 2022 i Registre d'entrada 
número 202210131547, us trametem la resposta enviada per la Coordinadora de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.  
 
Adjunto full de càlcul amb tota la informació sol·licitada de les actuacions realitzades per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Can Ros:  
 

 Projecte de franja redactat 2008. 

 Franja realitzada amb suport econòmic Catàleg 2015 i 2017 de 33.846,15€. 

 Projecte de parcel·les públiques i zones verdes de titularitat municipal (PP) redactat 2008 
i treballs realitzats amb suport econòmic Catàleg 2017 i 2018 de 46.871,63€. 

  
Castell de Cabrera:  
 

 Projecte de franja redactat 2008. 

 Franja realitzada amb suport econòmic Catàleg 2014 i 2016 de 43.020,00€. 

 Projecte de parcel·les públiques i zones verdes de titularitat municipal (PP) redactat 2008 
i treballs realitzats amb suport econòmic Catàleg 2014 i 2018 de 22.533,25€. 

 
Can Formiga: 
 

 Projecte de franja redactat 2021.  

 Franja no consta realitzada. Denegat suport econòmic catàleg 2022 per manca de 
recursos.  

 Projecte de parcel·les públiques i zones verdes de titularitat municipal (PP) no redactat. 
  
Nucli urbà de Canaletes: 
 

 Projecte de franja redactat 2020.  
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 Franja realitzada amb suport econòmic Catàleg 2021 de 13.226,32€. 

 Projecte de parcel·les públiques i zones verdes de titularitat municipal (PP) no redactat. 
 
Per acabar, informar que estan disponibles a dades obertes de la Diputació de Barcelona i 
al nostre visor de dades obertes la informació de les franges planificades per Diputació de 
Barcelona i l’estat i any d’execució amb el nostre suport.   
 
https://dadesobertes.diba.cat/datasets/planificacio-de-franges-de-baixa-combustibilitat 
https://dadesobertes.diba.cat/datasets/franges-de-baixa-combustibilitat 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  
 
Cordialment.  
 

4. Pregunta formulada en data 6 d’octubre de 2022, pel grup Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  

 
En l’exercici de les nostres tasques com a electes de la Diputació de Barcelona 
 
SOL·LICITEM 
 
Les dades estadístiques anuals dels casos recollits en el programari Hèstia de l’àmbit 
de serveis socials de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts dels anys 2020, 2021 i 
fins a l‘actualitat de 2022. 
 
La pregunta fou resposta en data 21 d’octubre de 2022, per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  

 
En relació a la vostra pregunta presentada en data 6 d’octubre de 2022 i Registre d'entrada 
número 202210134081, adjunt us trametem la resposta enviada per la Gerència de Serveis 
Socials de l’Àrea d’igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.  
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  
 
Cordialment.  
 

El Grup d’ERC-AM a la Diputació de Barcelona ha formulat en data 6 d’octubre de 2022 una 
petició de sol·licitud de dades estadístiques anuals dels casos recollits en el programari Hèstia 
de l’àmbit de serveis socials de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts dels anys 2020, 2021 i 
fins a l‘actualitat de 2022. 
 
Des de la Gerència de Serveis Socials de l’Àrea d’igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació 
de Barcelona considerem que per donar resposta a aquesta petició s’ha de tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- Que el paper de la Gerència de Serveis Socials en la prestació del Programa DIBA-
HESTIA es limita principalment a l’àmbit funcional de l’eina, prestant un servei de 
suport i atenció directa a l’usuari/a de nivell bàsic i de gestió d’accessos, tal com es 
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desprèn de les Bases reguladores del Programa i les seves condicions d’ús, aprovades 
el 10 de març per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona i publicades al 
BOPB el 17 de març. 

 
- Que l’apartat c) de la Base 4.2 abans esmentada especifica que forma part dels 

compromisos de la Diputació “en general, totes aquelles altres activitats de 
materialització dels intercanvis d’informació digital de conformitat amb les instruccions 
dels Ens locals adherits i d’acord amb la legislació vigent, així com d'explotació de 
dades agregades en benefici dels ens locals” 
 

- Que l’apartat d) de la Base 4.2. també especifica que “les dades facilitades, únicament 
seran utilitzades per a la realització de les actuacions derivades de la gestió dels 
serveis socials d’atenció primària de l’ens local corresponsable del tractament” 

 
Per tot això la nostra interpretació és que per facilitar al grup ERC-AM  la informació sol·licitada 
és imprescindible poder tenir la conformitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts així com 
una justificació per part d’aquest grup de que les dades obtingudes s’utilitzaran per millorar la 
prestació dels serveis socials d’atenció primària del seu territori. 
 

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: coPf99G1zpGFWyG44sWlxGZeId0eSRDULukNBph2ZjU= 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 13 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 

 

 
 

 

 
 




