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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-58 de 16 de gener, de modificació en
matèria d'hisenda del Decret S/1/D/2019-1550 de 10 de juliol, de delegació
d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcaldia.

Decret.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. modificar l’apartat Primer, punt 5. En matèria d’hisenda, del decret de l’Alcaldia de 10
de juliol de 2019 (S1/D/2019-1550) de delegació d’atribucions en el Primer Tinent d’Alcaldia,
que passa a tenir el redactat següent:
5. En matèria d’hisenda:
5.1. L’aprovació dels padrons de contribuents dels diferents tributs i preus públics municipals.
5.2. La signatura de les resolucions i actes en matèria de declaracions de crèdits incobrables,
atribuïdes a l’Alcaldia per l’Ordenança Fiscal General.
5.3. Atorgar subvencions vinculades als tributs municipals fins a un import de 30.000,00
euros.
5.4. La revocació dels actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions adoptats pel/ per
la regidor/a que tingui atribuïda la competència de resolució de recursos en matèria
tributària.
Segon. Delegar, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona,
en la Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, les atribucions, en
matèria d’hisenda, següents:
a) Resoldre els recursos administratius que s’interposin contra actes de gestió i inspecció
tributàries i de recaptació.
b) Incoar, tramitar i resoldre, amb imposició, si escau, de les sancions que procedeixin, els
procediments sancionadors en matèria tributària i en els supòsits d’incompliment dels deures
i obligacions relatius als ingressos de dret públic, quan comportin sancions no pecuniàries.
S’exceptuen els procediments sancionadors que determinin sancions pecuniàries i els que
derivin de les actuacions de la Inspecció de la hisenda municipal.
c) La resolució dels expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a
tercers derivats d’actuacions en matèria de tributs municipals i altres ingressos de dret públic,
d’acord amb les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i de règim jurídic del sector públic, respectivament.
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d) La resolució dels expedients de fraccionaments i ajornaments de deutes, amb durada
superior als 5 anys, en els termes previstos als articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, els articles 46 a 53 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,
pel que es va aprovar el reglament general de recaptació i els articles 120 a 127 de
l’Ordenança fiscal general.
Tercer. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en
aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l'Alcaldia. Aquestes
resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart. Determinar que la delegació d’atribucions de l’Alcaldia conferides en el present Decret
seran efectives des del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.
Barcelona, 16 de gener de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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