
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 10/2010  
Caràcter: extraordinària 
Data:  8 de novembre de 2010  
Horari: de 2/4 de 10 a  2/4 d’11 del vespre  
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Rosell i Ballús, alcalde, presideix la sessió 
- Feliu Puigbò i Coll, tinent d’alcalde, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Anna Maria Rifà i Vinyes,  regidora. 
- Eduard Mimoso i Blanch, regidor, tercer tinent d’alcalde 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Jaume Miravet Peris, regidor 
- Josep Maria Company i Sala, regidor 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, regidor 
- Judit Serra i Marsal, regidora 
- Joan Morera i Vilaregut, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

ABSENTS 
 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, s’ha excusat 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

A. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior    

B. Propostes d’acord 

1. Verificació text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
2. Aprovació provisional ordenances fiscals 2011 
3. Calendari fiscal 2011 
4. Delegació de les funcions de recaptació de tributs a favor de la 

Diputació de Barcelona  
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

5. Precs i preguntes 
 



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

A. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANT ERIOR. 

El president declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió del dia 2 
de novembre de 2010. Per unanimitat dels deu regidors presents s’aprova l’acta. 
 

B.  PROPOSTES D’ACORD  

1. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de juliol de 2010 va verificar el text refós 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipa (POUM), que es va trametre a la Comissió 
d’Urbanisme de la Catalunya Central  (CUCC) perquè donés executivitat a l’aprovació 
definitiva del POUM de data 19 de maig de 2010. 
 
Tècnics de la CUCC varen posar de manifest a l’Ajuntament que el text refós patia 
certes incorreccions que recomanaven la retirada de l’ordre del dia de la Comissió. 
 
Per decret de l’alcaldia de data 4 d’octubre de 2010, ratificat pel Ple en sessió de data 
2 de novembre de 2010, es demanava la retirada del POUM de l’ordre del dia de la 
CUCC per tal d’adequar el text a les prescripcions establertes en l’acord d’aprovació 
definitiva, corregint els errors detectats. 
 
Vist el nou text refós del POUM, en el qual s’ha procedit a esmenar tots el punts que 
els tècnics de la CUCC varen assenyalar, es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer: Verificar el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Julià 
de Vilatorta, redactat d’acord amb les prescripcions establertes per la Comissió 
d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Segon: Trametre per triplicat exemplar i un cd del text refós a la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, als efectes que acordi la seva publicació al DOGC i consegüent 
executivitat. 
 
Feta la proposta, intervé el portaveu del grup municipal d’ERC que manifesta la seva 
decepció per la falta de rigor que els tècnics redactors del POUM han demostrat al 
llarg de tot el procés de tramitació, donant sensació de precipitació en l’entrega de 
documentació, i també exposa la seva queixa pel tracte que varen donar als regidors 
en l’exposició del Pla, titllant d’inconstitucional una proposta que ells varen fer sobre el 
pla d’etapes del POUM. El regidor d’urbanisme coincidint en la falta de qualitat del 
treball afegeix que la tramitació ha estat tan llarga que les modificacions normatives 
han empitjorat els resultats. L’alcalde dona la raó als regidors dels grups municipals de 
l’oposició, i valora la dedicació del regidor d’Urbanisme, Feliu Puigbò, durant tot el llarg 
procediment, i afegeix que s’haurà de tractar amb l’empresa l’import pel qual es varen 
adjudicar els treballs. 



 
 
Acabat el debat, per majoria absoluta dels deu regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels/ de les 
regidors/es: Joan Rosell i Ballús, Feliu Puigbò i Coll, Anna Maria Rifà i Vinyes, Eduard 
Mimoso i Blanch, Maria Carme Sala i Vila, i Jaume Miravet Peris i amb els vots en 
contra dels/ de les regidors/es: Josep Maria Company i Sala, Joan Carles Rodríguez i 
Casadevall, Judit Serra i Marsal, i Joan Morera i Vilaregut, s’aprova la proposta. 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2011 
 
L’alcalde explica que l’increment que es proposa amb caràcter general en les 
ordenances fiscals a partir de l’1 de gener de 2011, és del 2%. 
 
El regidor d’ERC, Joan Carles Rodríguez, creu que l’increment plantejat és el correcte i 
no pas l’augment del 4% que es proposava per a l’IBI. 
 
En relació a les quotes per al servei del gimnàs del pavelló, la regidora d’esports 
exposa que són a proposta del concessionari i que representen un augment que no 
arriba al 5%. En aquest moment s’inicia un debat sobre la conveniència de repercutir 
aquest augment dels ingressos en el cànon del concessionari. La regidora d’esports, 
Maria Carme Sala, explica que la concessió s’acaba l’abril del 2011 i que a partir dels 
comptes que el concessionari ha entregat a l’Ajuntament, creu que s’ha de revisar tot 
el tema econòmic. 

Acabat el debat sobre la modificació de les ordenances fiscals, per unanimitat dels deu  
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
s’acorda: 

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per 
a l’exercici 2011 i següents.  
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança 
fiscal núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança 
fiscal núm.2 

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança 
fiscal núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança 
fiscal núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres 

Ordenança 
fiscal núm.7 

Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 

Ordenança 
fiscal núm.9 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues 



Ordenança 
fiscal núm. 10 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

Ordenança 
fiscal núm.11 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança 
fiscal núm.15 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 

Ordenança 
fiscal núm.16 

Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança 
fiscal núm.17 

Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi 

Ordenança 
fiscal núm.20 

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança 
fiscal núm.26 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de la piscina 
municipal 

Ordenança 
fiscal núm.27 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis del cementiri 
municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local 

Ordenança 
fiscal núm.29 

Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació altres residus sòlids urbans 

Ordenança 
fiscal núm.60 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter 
cultural, esportiu i lúdic 

Tercer.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el 
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per 
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre 
de 2010: 
 
Ordenança fiscal núm. 
2  

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança fiscal núm. 
3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica 

Ordenança fiscal 
núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres 

  
Quart.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat 
per la Diputació de Barcelona. 



 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
 
Ordenança fiscal núm. 
2  

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança fiscal núm. 
3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica 

Ordenança fiscal 
núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres 

 

Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances aprovades 
provisionalment, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats, sense necessitat de prendre un nou acord. 

 
3. CALENDARI FISCAL 2011 

 
Vista la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2011, l’alcalde en destaca la 
partició del rebut de l’IBI en dues parts, tal i com es fa en d’altres municipis, amb 
l’objectiu d’ajornar en el temps el pagament de la quota de l’impost més important. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 

Primer.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2011 en període voluntari: 

Del 4 de febrer al 5 d’abril: Taxa de recollida d’escombraries. 
Del 4 de març al 5 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
De l’1 d’abril al 2 de juny: Impost sobre bens immobles urbans 50%. 
Del 2 de setembre al 3 de novembre:    Impost sobre béns immobles rústics. 

Impost sobre activitats econòmiques. 
Taxa servei de cementiri municipal. 
Taxa per entrades de vehicles-guals. 
Impost sobre bens immobles urbans 50%. 

 

Segon.- Trametre el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, als efectes de la seva publicació i execució.     

 
 
 



4. DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE RECAPTACIÓ DE TRIBU TS A 
FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els 
corresponguin. 

La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de 
fixar l’abast i contingut  de la delegació. 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de 
Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l’adopció dels 
corresponents acords plenaris. 

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre 
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència 
de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en 
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants. 

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat 
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa 
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. 

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de 
recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar, ratificar i modificar la delegació 
de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i 
concretant en allò que calgui els acords anteriors. 

En virtut de l’ exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació dels tributs que a 
continuació s’especifiquen: 

I.- Taxa llicències urbanístiques; taxa per la llic ència d'autotaxis; Taxa per la 
prestació de serveis d'inspecció i control sanitari  dels aliments destinats a la 
producció, emmagatzematge i comercialització de car n fresca i els seus 
derivats; Taxa expedició de documents 

• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 

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



 

II.- Sancions 

• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 

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

Segon.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta 
data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu 
l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren: 

I.- Impost sobre béns immobles: 

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

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

II.- Impost sobre activitats econòmiques: 

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

 



III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica : 

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

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

 

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

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

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, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 

V.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d'e scombraries, taxa conservació i 
neteja cementiri municipal, taxa d'entrada de vehic les i reserves de via pública: 

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

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

VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments  especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a  favor d’empreses 



explotadores de serveis de subministraments que res ultin d’interès general, 
l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 del s ingressos bruts procedents de 
la facturació que obtinguin anualment en cada terme  municipal les referides 
empreses i per la prestació del servei de telefonia  mòbil : 

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

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, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 

VII.- Impost sobre construccions instal·lacions i o bres: 

• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 
• Recaptació dels deutes,  en període  executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

VIII.- Taxes per: Realització d'activitats jurídic-  administratives de competència 
local; Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de l a via pública; Ocupació de 
terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacion s anàlogues;  Taxa parades, 
barraques, casetas de venda, espectacles o atraccio ns situats en terrenys d'ús 
públic i industries del carrer i ambulants i rodatg es cinematogràfics; Taxa 
ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadir es amb finalitat lucrativa; 
Taxa per la prestació de serveis en la piscina muni cipal; Taxa prestació de 
serveis d'intervenció integral de l'administració m unicipal en les activitats i 
instal·lacions; Taxa prestació de serveis de caràct er cultural, esportiu i lúdic (1.-
Centre Cívic municipal, 2- Pel lloguer de taules i cadires de propietat municipal, 
3.- Pel lloguer de megafonia fora del saló Cataluny a, 4.- Escola municipal de 
música, 5 .- Per la utilització de la pista poliesp ortiva, 6.- Per la utilització del 
pavelló poliesportiu, 7.- Per la realització d'acti vitat d'esplai ); Taxa llar d'infants; 
Taxa llicències urbanístiques; Taxa per la prestaci ó de serveis d'inspecció i 
control sanitari dels aliments destinats a la produ cció, emmagatzematge i 
comercialització de carn fresca i els seus derivats ;Taxa expedició de documents. 



• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 
• Recaptació dels deutes,  en període  executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

IX.-  Quotes d'urbanització : 

• Notificació del corresponent títol  executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 
• Recaptació dels deutes en període executiu 
• Liquidació d'interessos de demora 
• Resolució dels expedients de 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.- Contribucions especials : 

• Notificació del corresponent títol  executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 
• Recaptació dels deutes en període executiu 
• Liquidació d'interessos de demora 
• Resolució dels expedients de 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.- Execucions subsidiàries:  

• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 

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

XII.- Qualsevol altre ingrés de dret públic:  

• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 

• Recaptació dels deutes, en període executiu.  

• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XIII.- Sancions:   

• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 

• Recaptació dels deutes,  en període  executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 



• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

Tercer.- Especificar que amb relació amb el present acord, així com amb els adoptats 
amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de 
facultats d'inspecció, gestió i recaptació d'ingressos de dret públic, 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 determinar els deutes 
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns 
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

Quart.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte 
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats anteriorment, amb subjecció als criteris 
emanats per la Junta de Govern de l' ORGT. 

Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per 
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves 
pròpies facultats d' autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

Sisè- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en 
any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin 
deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini 
no inferior a sis mesos abans del cessament. 

Setè- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, 
en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i 
concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Vuitè- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 
contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la taxa establerta a 
l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el 
moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les 
disposicions transitòries de la mateixa, en cas que es modifiqui. 

Novè.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 

Desè.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a 
general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 

 



Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 
  

C.  CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  

5. PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Joan Carles Rodríguez qüestiona les tasques que s’encomanen als vigilants 
que veu més pròpies d’agutzil. L’alcalde li contesta que pel que fa a les notificacions és 
més correcte que ho facin els vigilants per la seva condició de funcionaris. A partir 
d’aquest moment s’inicia un debat sobre les funcions dels vigilants. 
 
Per acabar l’alcalde explica que en el calendari vilatortí de l’any 2011 les fotografies 
són de diferents vols aeris que s’han fet sobre el poble. 
 
 
I no havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a 
secretària n’estenc la present acta. 

 

 

Rosa Martínez Costa 

 
 

 

 

 

 

 

 


