
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Gestors Administratius i
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Es fa públic, per a general coneixement, que el dia 2 d'octubre de 2020, s'ha signat un conveni de col·laboració
entre el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:

 

 

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI DE GESTORS ADMINISTRATIUS I L'ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 

INTERVENEN:

D'una banda, el Sr. Carles Ruiz Novella, diputat de la Diputació de Barcelona, vocal membre del Consell
Directiu i President delegat de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en nom i
representació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que actua facultat per aquest
acte en virtut de l'acord del Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de data 28 de setembre de
2020, igualment, intervé el/la Secretari/ària delegat/da, Sr./a. Dènia Lazaro Ardila, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 16 de març de
2020, als efectes de donar fe d'acord amb el previst a l'article 3.2.i) 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.

D'altra part, el Sr. Alfonso Llúzar López de Briñas, President del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya, en nom i representació d'aquesta Corporació Pública.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar el present conveni de col·laboració
i, en conseqüència,

 

MANIFESTEN:

 

1. Referència normativa

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), assenyala en el seu article 3.2 que l'aplicació del
sistema tributari es basarà, entre d'altres, en el principi de limitació dels costos indirectes derivats de
l'observança d'obligacions formals, i l'article 96 del mateix text legal ordena a l'Administració tributària
promoure la utilització de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al
desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les seves competències.

L'article 92 de la LGT preveu que la col·laboració social en la gestió dels tributs podrà instrumentar-se a través
d'acords de l'Administració tributària amb entitats, institucions i organismes representatius de sectors o
interessos socials, laborals, empresarials o professionals.

La col·laboració social a l'aplicació dels tributs podrà referir-se, entre altres, als aspectes següents:

- Simplificació del compliment de les obligacions tributàries.

- Assistència en la realització d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions i a emplenar-les correctament.

- Presentació i tramesa a l'Administració tributària d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions o qualsevol
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altre document amb transcendència tributària, amb l'autorització prèvia dels obligats tributaris.

- Esmena de defectes, amb l'autorització prèvia dels obligats tributaris.

- Sol·licitud i obtenció de certificats tributaris, amb l'autorització prèvia dels obligats tributaris.

 

2. Sobre les competències de l'ORGT

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (endavant ORGT) es va crear l'any 1988 per la
Diputació de Barcelona amb l'objectiu bàsic de dur a terme les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic que els ajuntaments de la província de Barcelona, acordessin delegar
en la Diputació, a l'empara del que preveu l'article 7 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (endavant TRLHL).

El seu règim jurídic està constituït per les disposicions següents:

- Els estatuts vigents, que són la norma d'organització i funcionament primordial de l'ORGT, s'han aprovat pel
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de març de 2019 i han estat publicats en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 25 de juny de 2019.

- El reglament orgànic i funcional de l'ORGT, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 18-12-2008 i
publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB núm. 37, de data 12-2-2009.

- L'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic aprovada pel ple de la
Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 14 de febrer de 2019.

L'ORGT té la voluntat de simplificar als contribuents, i als seus representants, el compliment de les obligacions i
deures tributaris i alhora facilitar l'ús de les noves tecnologies en ordre a aconseguir una gestió més eficient i
segura. Actualment és possible realitzar tràmits i consultes relatives a dades personals, mitjançant acreditació
digital per diversos certificats, entre els quals es troben els certificats emesos o validats per CATCert.

Entre d'altres competències de gestió tributària que l'ORGT exerceix per delegació dels ajuntaments de la
província de Barcelona, als efectes de l'objecte del present Conveni, es troben les següents:

- Liquidar l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que, en supòsits de noves adquisicions, s'ha de satisfer
amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, conforme prescriu l'article 99.1 del TRLHL.

- Expedir documents acreditatius del pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, necessaris per
a la tramitació de transferències i baixes dels vehicles, així com canvis del domicili que consti en el permís de
circulació, segons el previst a l'article 99.2 del TRHL.

La subscripció del present Conveni i la minuta corresponent han estat aprovades per l'acord del Consell Directiu
de l'Organisme de Gestió Tributària de data ..... de ....... de 2020.

 

3. Sobre les competències del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya

El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya (endavant Col·legi G.A.) ostenta competències per a
impulsar les actuacions que puguin redundar en interès dels seus col·legiats i creu convenient fer ús de la seva
estructura organitzativa quan així ho requereixi l'execució de nous projectes.

Als Gestors Administratius correspon realitzar l'autoliquidació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(endavant IVTM) en la majoria de supòsits d'adquisició de vehicles, per encàrrec dels seus propietaris.

Així mateix, en supòsits de transferències de vehicles, els gestors necessiten conèixer si l'IVTM corresponent a
l'últim exercici posat al cobrament s'ha satisfet.

El Col·legi de G.A. té la voluntat de potenciar les relacions de col·laboració amb l'Administració Pública per tal
de simplificar la tramitació dels expedients i millorar l'agilitat en els serveis oferts als ciutadans, facilitant-los
les dades sobre obligacions tributàries que els interessin i sempre amb consentiment de l'obligat.

 

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest conveni de
conformitat amb les següents:
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CLÀUSULES

 

PRIMERA – Objecte del Conveni

L'article 99.1 del TRLHL disposa que qui sol·liciti davant la Prefectura de Trànsit la matriculació d'un vehicle,
haurà d'acreditar, prèviament, el pagament de l'Impost.

La majoria d'ajuntaments de la província de Barcelona han delegat en la Diputació la seva competència per
liquidar i recaptar l'IVTM en supòsits d'alta, per noves adquisicions dels vehicles. En les Ordenances municipals
s'estableix que l'IVTM en supòsits d'alta s'exigeix per autoliquidació.

Actualment, els particulars o els seus representants (bàsicament gestors administratius) poden complimentar
l'autoliquidació de l'IVTM a través de la Seu Electrònica de l'ORGT així com realitzar l'ingrés del deute resultant
a la mateixa Seu o en una entitat bancària col·laboradora de l'ORGT.

Al respecte, vist el volum d'operacions realitzades pels gestors, es objecte d'aquest conveni l'articulació d'una
eina informàtica que simplifiqui la confecció de les autoliquidacions i el seu procés de pagament. Per això, a
l'objecte d'estalviar complexitat en els pagaments i procurar la correcta determinació del deute, s'acorda que la
presentació de les autoliquidacions i pagament de l'IVTM pels Gestors Administratius es realitzi conforme a les
condicions indicades en els punts següents.

 

SEGONA- Règim econòmic

La col·laboració objecte d'aquest Conveni no té caràcter onerós i resta exclosa de la normativa de contractació
del sector públic.

 

TERCERA- Liquidació i pagament de l'IVTM en cas d'altes de vehicles

a) – Gestors autoritzats

1.- El Col·legi G.A. posarà a disposició del seus col·legiats un aplicatiu que facilitarà el càlcul i el pagament de
les autoliquidacions d'IVTM per operar en la forma descrita en les condicions següents.

2.- Els usuaris de les gestories seran identificats i validats pel portal, prèviament a qualsevol operació amb
l'ORGT. És responsabilitat del Col·legi G.A l'autorització i seguiment de les incidències d'autenticació del usuaris
del portal.

3.- Els usuaris autoritzats només utilitzaran les vies de presentació de declaracions i pagament previstes en
aquest Conveni quan hagin de formular una declaració per IVTM, actuant com a mandataris d'un contribuent
que ha adquirit un vehicle, en el permís de circulació del qual hagués de figurar com a domicili un municipi que
ha delegat les competències de gestió de l'IVTM en la Diputació de Barcelona.

4.- El Col·legi G.A. es compromet a fer un adequat manteniment dels usuaris autoritzats i els seus perfils,
aplicant les mesures de seguretat corresponents i aplicant la normativa de protecció de dades personals.

b) – Presentació de declaracions, pràctica i pagament de autoliquidacions

1.- El gestor, a través de l'aplicatiu del Col·legi G.A, entrarà les dades tributàries necessàries per l'alta dels
vehicles, la presentació de declaracions i pràctica i pagament d'autoliquidacions.

2.- El gestor, a través de l'aplicatiu del Col·legi G.A, enviarà telemàticament a l'ORGT les dades de
l'autoliquidació per a la seva validació i posterior càlcul de la quota resultant. Si les dades són correctes,
l'ORGT li assignarà un número únic d'autoliquidació.

S'entendrà que les dades consignades, seran les definitives quan el Col.legi G.A presenti l'autoliquidació i
sol·liciti les dades bancàries necessàries per efectuar el pagament; qualsevol rectificació posterior haurà de ser
comunicada a l'ORGT pels mitjans que es determinin.

3.- Amb caràcter general, el procediment serà el següent, sense perjudici que es puguin introduir millores
posteriors:

Amb les dades retornades per la DIBA com a resultat de presentació de l'autoliquidació de l'impost, la
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plataforma del Col·legi G.A, generarà un fitxer segons les especificacions del mètode de pagament proporcionat
per l'entitat financera amb l'objectiu de realitzar el pagament.

Amb les dades d'aquest fitxer, el gestor haurà de connectar-se a la plataforma de l'entitat financera, on es
realitzarà el pagament de l'impost. Un cop realitzat el pagament, el gestor haurà d'exportar un fitxer amb la
resolució del mateix.

En aquest fitxer s'inclou la mateixa informació que s'ha obtingut en el càlcul més una dada extra, que és el
codi de control, codi que dota de seguretat la realització del pagament.

Aquest codi de control consisteix en un número xifrat a mode de codi segur de verificació, fet que impedirà que
el gestor simuli que ha realitzat un pagament i realment no l'hagi fet.

Amb el fitxer exportat de la plataforma de l'entitat financera, el gestor haurà d'importar-lo a la plataforma del
Col·legi G.A.

En aquesta importació la plataforma verificarà si el codi de control és correcte, en cas que no ho sigui no es
donarà per pagat aquell import. Si, pel contrari, sí que és correcte, es marca l'impost com a finalitzat.

El gestor podrà descarregar el justificant de pagament facilitat per l'ORGT a través de la plataforma col·legial.

Excepcionalment, quan no sigui possible fer els pagaments pel procediment descrit es podrà efectuar el
pagament de les autoliquidacions a través d'una entitat financera col·laboradora de l'ORGT.

Les entitats signats efectuaran un seguiment i control del correcte funcionament dels circuits i mecanismes
descrits, que podran ser objecte de revisió i millora, garantint com mínim els mateixos nivells de seguretat.

c) – Justificants de pagament

El justificant és apte per acreditar davant la Prefectura de Trànsit el pagament de l'IVTM amb caràcter previ a
la matriculació, com exigeix l'article 99.3 del TRLHL.

d) – Comprovació de les autoliquidacions

1.- L'ORGT comprovarà amb posterioritat a la matriculació del vehicle que les dades declarades són correctes i
en particular la procedència dels beneficis fiscals aplicats.

2.- Si com a conseqüència de la comprovació, resultés que la quota satisfeta no era correcta, es procedirà a la
seva regularització pels procediments establerts.

 

QUARTA – Aportació d'informació pels gestors

En ordre a procurar l'àgil actualització de les dades tributàries i evitar molèsties innecessàries als contribuents,
el Col·legi G.A. facilitarà a l'ORGT, informació sobre les matrícules assignades als vehicles adquirits.

 

CINQUENA – Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés les parts signants, en virtut d'aquest
Conveni, 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 i a la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

1.- Sobre les dades de les Parts.

De conformitat amb el que estableix 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 i a la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
cadascuna de les parts resta informada de que les dades de contacte que consten en el Conveni, seran tractats
per l'altre part amb la finalitat de permetre el desenvolupament, compliment i control del present Conveni,
essent la base del tractament el compliment de la relació establerta en el mateix i conservant-se les dades
durant tot el temps en que aquesta subsisteixi i el necessari per cobrir les eventuals responsabilitats derivades
d'ella.

Les dades de les Parts podran ser comunicades a tercers únicament en la mesura que fora necessari per
complir amb les seves respectives obligacions contractuals o subscriure el present Conveni, o, en el cas
d'obligacions legals. Els afectats podran sol·licitar l'accés a les dades personals, la seva rectificació, supressió,
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portabilitat i limitació del seu tractament, així com oposar-se al mateix, en l'adreça de la seu social de cada
part i podran interposar, en cas de vulneració de drets, una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de les entitats que subscriuen així com els drets
relatius a protecció de dades personals i la forma de exercitar-los, consten en les polítiques de privacitat de
cada entitat, degudament publicades en les seves seus electròniques.

2.- Sobre els tractaments de dades derivats del Conveni.

1.- En relació amb les dades personals necessàries pel compliment de l'objecte del present Conveni, l'ORGT
realitza els seus tractaments sobre la base del compliment d'una obligació legal i pel compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, segons el
previst en l'article 6.1.c) i e), respectivament, del Reglamento General de Protección de Datos, actuant per
delegació de les entitats locals en la gestió de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

L'intercanvi de dades entre les entitats signants, amb l'objecte de donar compliment a les seves funcions,
constitueix una cessió de dades, mitjançant la qual l'entitat receptora esconstitueix responsable de les dades
rebudes i de la utilització que els seus usuaris facin.

La base legal pel tractament de les dades pel Col·legi de Gestors Administratius és l'exercici de les funcions
publiques atribuïdes per llei i el consentiment de l'interessat atorgat per portar a terme les finalitats pròpies de
la professió de gestor.

2.- El tractament de dades derivat d'aquest conveni afectarà a dades de contacte, dades identificatives (nom,
cognoms i NIF), econòmiques (dades bancàries) i tributàries (característiques del vehicle, base liquidable,
quota, beneficis fiscals) , el que es reflectirà adequadament en els registres d'activitats de les entitats signants.

3.- Els sistemes d'informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de dades objecte d'aquest Conveni
s'han d'ubicar i prestar dins del territori de la Unió Europea.

Les esmentades dades no poden ser objecte de transferència a un tercer país o organització internacional, a
excepció dels que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o quan així ho exigeixi
el compliment de les obligacions internacionals assumides pel Regne d'Espanya.

4.- Les dades cedides tenen caràcter reservat i només es poden utilitzar i tractar per a l'acompliment de les
finalitats de complir les obligacions derivades del present conveni, sense que es puguin comunicar a tercers,
llevat que la cessió estigui prevista en una norma amb rang de llei.

A tal efecte, s'habilitaran els mitjans per tal que el personal de les entitats intervinents tingui accés únicament
a la informació que raonablement sigui necessària pel compliment de les tasques assignades i garantiran la
formació necessària en matèria de protecció de dades personals als empleats que intervinguin en els
tractaments de protecció de dades i als usuaris dels seus aplicatius.

Amb caràcter general, el gestor limitarà el temps i l'objecte de la consulta de dades als continguts
imprescindibles per a la realització del tràmit que li correspon.

Sempre que la consulta afecti a dades de caràcter personal, caldrà que, amb caràcter previ, el gestor
consultant, posseeixi autorització escrita expressa del titular de les dades.

5.- El Col·legi G.A. i els gestors adherits coneixen les obligacions imposades pel 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 i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals

6.- Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats
del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les
persones físiques, cal que els responsables i els encarregats del tractament apliquin les mesures tècniques i
organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que si escau inclogui, entre
d'altres:

a) La seudonimització i el xifrat de dades personals.

b) La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels
sistemes i dels serveis de tractament.

c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident
físic o tècnic.
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d) Un procés per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives
establertes per garantir la seguretat del tractament.

En avaluar l'adequació del nivell de seguretat, cal tenir particularment en compte els riscos que presenta el
tractament de dades, especialment com a conseqüència de la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental o
il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés
no autoritzats a aquestes dades.

7.- En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una bretxa de seguretat que pugui
afectat a altra de les entitats signats del conveni li notificarà sense dilació indeguda, als efectes del que disposa
l'article 33 del RGPD.

8.- Les entitats intervinents remetran sense dilació a l'entitat competent qualsevol exercici de drets de
protecció de dades derivat de l'aplicació d'aquest conveni que hagi de ser atès per l'entitat competent. La
remissió es farà preferentment al delegat de protecció de dades o responsable designat.

 

SISENA – Informació per al seguiment i control del Conveni

Amb caràcter general, els gestors podran accedir a la consulta de les Ordenances fiscals municipals
reguladores de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica així com a les normes complementàries per a la
seva aplicació, per constituir disposicions d'ús i coneixement generals.

Les entitats signats designaran dos responsables a l'objecte de que pugui ser informats pels òrgans gestors del
seguiment i control del Conveni, i proposar les actuacions correctores i les millores que es considerin
convenients, per tal de prestar un servei efectiu.

 

SETENA – Abast del Conveni

Sense perjudici del previst a l'apartat anterior, quan el gestor ho consideri pertinent, podrà presentar la
autoliquidació a la Seu Electrònica de l'ORGT.

 

VUITENA- Naturalesa jurídica i règim jurídic

Aquest Conveni té naturalesa administrativa, i es regeix per les disposicions del capítol II del títol preliminar de
la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques, per la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i està exclòs de
l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, segons el que disposa l'article 6.1.

 

NOVENA- Ordre jurisdiccional competent

En atenció a la naturalesa juridicoadministrativa d'aquest Conveni, l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu és el competent per resoldre les qüestions litigioses que es puguin plantejar entre les parts,
d'acord amb el que preveu l'article 110.1.l) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

 

DESENA- Vigència i modificació el Conveni

1.- Aquest Conveni de col·laboració serà vigent i produirà efectes des de l'endemà de la seva signatura, sense
que es pugui superar el termini de 4 anys des de la subscripció, sens perjudici que qualsevol de les parts pugui
denunciar-lo, mitjançant un escrit que contingui una exposició dels motius que fonamentin la denúncia. Aquest
escrit s'ha de notificar formalment a l'altra part en el termini mínim de sis mesos d'antelació a la data de la
seva expiració.

En qualsevol moment abans de la finalització de la vigència d'aquest Conveni, les parts signants unànimement
poden acordar la pròrroga fins un període màxim de quatre anys addicionals o la seva extinció.

2.- Les parts poden acordar per acord unànime la modificació del contingut dels acords d'aquest Conveni, quan
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circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una millor realització de les actuacions objecte del
Conveni. La formalització de la modificació del Conveni s'ha instrumentar a través de la subscripció de
l'addenda de modificació corresponent.

 

ONZENA- Extinció, resolució i liquidació

1.- El Conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o per incórrer en
alguna de les causes de resolució següent:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

b) El mutu acord de les parts signants, degudament formalitzat.

c) L'incompliment de les obligacions i els compromisos assolits per les parts mitjançant aquest Conveni, amb el
requeriment previ que estableix l'article 51.2.c) de la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic

d) La impossibilitat legal o material, degudament justificada, de continuar desenvolupant l'activitat objecte del
Conveni.

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.

2.- Des de la data de l'acord de resolució del Conveni o de la notificació de la voluntat d'extinció, les parts,
poden acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, i establir un
termini improrrogable per a la finalització, d'acord amb l'article 52.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.

 

DOTZENA- Efectes del Conveni sobre altres instruments jurídics anteriors

Les parts signants manifesten la seva voluntat que aquest Conveni substitueixi els protocols o convenis de
col·laboració subscrits amb anterioritat amb el mateix objecte.

Els protocols o convenis de col·laboració objecte de substitució deixaran de tenir vigència, un cop s'iniciïn els
efectes d'aquest Conveni.

 

TRETZENA - Publicitat

D'acord amb l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els article 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, un cop subscrit aquest Conveni s'haurà de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, que és accessible des del portal de transparència."

 

Signat electrònicament per les parts indicades a l'encapçalament amb data de la darrera signatura de 2
d'octubre de 2020.

 

Barcelona, 16 d'octubre de 2020

 

Llum Rodríguez Rodríguez

Gerent

 

(20.290.073)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es dona publicitat del codi d'inscripció del Conveni de col·laboració entre el Col·legi
Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

En el DOGC 8253 de 23 d'octubre de 2020 es va publicar el text íntegre del Conveni de col·laboració entre el
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, signat el dia 2 d'octubre de 2020 i aprovat pel Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona de 28 de setembre de 2020.

Amb posterioritat a aquesta publicació, s'ha rebut comunicació del codi d'inscripció d'aquest Conveni al Registre
de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, que és el següent: 2020/11/0654.

El que es fa públic per a general coneixement, i als efectes escaients.

 

Barcelona, 16 de novembre de 2020

 

Llum Rodríguez Rodríguez

Gerent

 

(20.321.052)
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