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DILIGÈNCIA.- Als efectes de deixar constància que el Ple municipal, en la sessió
AJT/PLE/11/2020 de data 23 de desembre de 2020, va adoptar, amb el text que figura a
continuació, el següent acord:
U10200/00027 APROVACIÓ DE LA DISOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. AJT/67111/2020

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOP de 13 de juliol de 2020, per la present, proposa al Ple
l’adopció de l’acord següent:
VIST que per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Modernització dels governs locals, es va
afegir a la LBRL el Títol X (arts. 121 a 134), encarregat de regular el règim d’organització i
funcionament dels municipis de gran població. D’acord amb les previsions del citat Títol, aquest
règim especial s’aplica de forma directa i imperativa, entre altres, als municipis amb població
superior als 250.000 habitants, amb referència a l’1 de gener de l’any anterior a l’inici de cada
mandat. Per Reial decret 1612/2010, de 7 de desembre es van declarar les xifres oficials de
població referides a l’1 de gener de 2010 i es va establir la població d’aquest municipi en
258.642 habitants, la qual cosa va comportar la necessària aplicació del règim especial de gran
població des del mandat 2011-2015. En base a això, per acord del Ple municipal de 27 de juny
de 2011 es va iniciar la tramitació dels expedients relatius al canvi de règim d’organització
municipal per a la seva adaptació al règim especial de municipi de gran població.
VIST que per acord del Ple municipal de 25 d’octubre de 2011 i en base a l’article 135 LBRL,
que habilita al Ple dels municipis de gran població per a crear un òrgan de gestió tributària,
responsable d’exercir, com a pròpies, les competències que a l’administració tributària local li
atribueix la legislació tributària, es va aprovar inicialment el Reglament orgànic de govern i
administració municipal, se’n va aprovar definitivament sense al•legacions i se’n va publicar al
BOPB de 12 de gener de 2012, en els quals articles 30 i 32 es regula l’Òrgan de Gestió
Tributària.
VIST que per acord del Ple de 9 d’octubre de 2020 (AJT/47054/2020), es va aprovar la
modificació inicial del ROGA, en el sentit següent:
“1) Modificar l’apartat primer de l’article 30 del Reglament, que queda amb la següent redacció:
<1. Són òrgans de gestió econòmic financera de l’Ajuntament: l’Òrgan de Programació i
Pressupostos, la Tresoreria Municipal i l’Òrgan de Gestió Tributària quan així ho acordi el Ple
municipal de conformitat amb l’article 135 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.>
2) Afegir una Disposició Addicional 3 amb el següent contingut:
<Cas que l’organització municipal no compti amb l’Òrgan de Gestió Tributària, no seran
d’aplicació les previsions dels articles 32 i 33 d’aquest Reglament, resultant d’aplicació les
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previsions següents: a. La Tresoreria Municipal restarà directament adscrita a l’Àrea competent
per raó de la matèria segons es determini a la corresponent resolució organitzativa de les
Àrees municipals.
b. La Tresoreria Municipal portarà a terme necessàriament les funcions de recaptació de
conformitat amb el que determina l’article 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local. Així mateix li correspondran la resta de les funcions que li atribueix
l’article 196 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 5 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.
c. La funcions de naturalesa tributària, distintes a la gestió d’ingressos, correspondran a la
Tresoreria Municipal, si no s’atribueixen organitzativament a altre òrgan o servei.>”
ATÈS que com que no es van rebre reclamacions durant el termini d’exposició pública, per
Decret 10755/2020, de 2 de desembre, es va declarar elevada a definitiva l'aprovació de la
modificació del ROGA i, en compliment de l’article 65.2 LBRL, en aquesta mateixa data es va
donar compta a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, havent de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils
senyalat al citat precepte per a l’inici de la vigència de les modificacions del ROGA, termini que
va finalitzar el 21 de desembre de 2020.
VIST que per acord del Ple de 9 d’octubre de 2020 (AJT/47132/2020) es va delegar, a favor de
la Diputació de Barcelona, l’exercici de les competències de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic determinats en el citat acord, a través de
l'ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat “Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, amb efectes de l’1 de gener de 2021, però condicionada a la dissolució
de l’Òrgan de Gestió Tributària per acord del Ple municipal.
VIST que per acord del Ple de 9 d’octubre de 2020 (AJT/47136/2020) es va delegar, a favor de
la Diputació de Barcelona, les funcions de recaptació de les multes en matèria de trànsit i
circulació de vehicles, a través de l'ens instrumental “Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona”, restant l’efectivitat d’aquesta delegació condicionada a la dissolució
de l’Òrgan de Gestió Tributària per acord del Ple municipal.
VIST que el 5 de novembre de 2020 s’ha rebut notificació de l’acord del Ple de la Diputació de
Barcelona de 29 d’octubre de 2020, d’acceptació de les citades delegacions.
VIST l’informe emès per la Gerència Municipal el 4 de desembre de 2020, on es considera
“procedent acordar l’extinció de l’Òrgan de gestió tributària de l’ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat en la data d’inici de vigor de la delegació (1 de gener de 2020) i, en conseqüència,
adoptar les mesures organitzatives necessàries per adaptar l’organització a aquesta nova
situació i atribuir als òrgans municipals a qui correspongui legalment les competències que fins
a la data li correspon exercir a l’òrgan de gestió tributària.”
VISTA la provisió emesa per la tinença d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports el 4 de desembre de 2020, per la qual es disposa que es
procedeixi a incoar el corresponent expedient administratiu als efectes d'aprovar la supressió
de l’Òrgan del Gestió Tributària de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 6 de desembre de 2020.
ATÈS que en aplicació de l’article 135.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local correspon al Ple municipal l’aprovació de la dissolució de l’Òrgan de Gestió
Tributària de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
El Ple municipal, a proposta de la tinença d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la dissolució de l’Òrgan de Gestió Tributària de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat amb efectes de l’1 de gener de 2021.
SEGON.- ADOPTAR, abans de l’1 de gener de 2021, tots els acords i resolucions municipals
adients per tal de determinar els òrgans municipals competents per a exercir les competències
que l’article 135 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, atorga
a l’Òrgan de Gestió tributària i que no han estat delegades en la Diputació de Barcelona.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord a la seu electrònica municipal i a la pàgina web.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Gabinet d’Alcaldia, a la tinença d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a l’Òrgan de Gestió Tributària, als
òrgans directius, a la Tresoreria Municipal i al Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet.
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