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Dimarts, 1 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

ANUNCI

Es fa públic, per a general coneixement, que l'Agència Tributària de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Tarragona, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida, han celebrat un conveni de col·laboració per a l'alienació 
mitjançant subhasta pública de béns embargats, el text del qual es transcriu textualment a continuació:

"Conveni  de  col·laboració  entre  l'Agència  Tributària  de  Catalunya  i  les  Diputacions  de  Barcelona,  Lleida,  Girona  i 
Tarragona per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats.

REUNITS.

El senyor Josep Lluís Salvadó i Tenesa, secretari d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i  d'Economia i  
Hisenda de la Generalitat de Catalunya i president de l'Agència Tributària de Catalunya, en endavant l'ATC.

El senyor Joan Carles García i Cañizares, diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en endavant ORGT.

El senyor Joan Piñol Mora, diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE – Gestió d'Ingressos, en endavant 
BASE.

El senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president delegat de Xarxa Local de Municipis de la  
Diputació de Girona, en endavant XALOC.

La senyora Rosa Maria Perelló i Escoda, diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, en endavant OAGRTL.

Estan especialment facultats per a la signatura d'aquest Conveni:

a) El president de l'ATC, d'acord amb el que disposa l'article 7.1 de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària 
de Catalunya.

b) El diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de l'ORGT, per autorització del Consell 
Directiu de data 17 de maig de 2017.

c) El diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE, per acord del ple de la Diputació de data 26 de maig de 
2017.

d) El diputat de la Diputació de Girona i president delegat de XALOC, per acord del ple de la Diputació de data 20 de 
juny de 2017.

e) La diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l'OAGRTL, per acord del ple de la Diputació de data 19 de  
maig de 2017.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i:

EXPOSEN.

1. Que l'ATC és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions  
que té atribuïdes a l'article 2 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, entre les que destaquen la gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs propis de la Generalitat, així com els tributs estatals cedits totalment, i la gestió de la recaptació 
per  la  via  executiva dels  ingressos de  dret  públic  no tributaris  de l'Administració  de la  Generalitat  i  dels  ens que 
conformen el sector públic de la Generalitat.
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2. Que L'ORGT és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, sotmès al dret públic, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les 
seves finalitats.

3. Que BASE és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de Tarragona, sotmès al dret  
públic, dotat de personalitat jurídica diferenciada i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves 
finalitats, que són: gestionar, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponen o puguin correspondre 
en  matèria  de  gestió,  liquidació,  inspecció,  comprovació  i  recaptació  de  tot  tipus  d'ingressos  susceptibles  de  ser 
executats per via de constrenyiment, facultats que, si escau, s'estenen en relació amb als ingressos de dret privat.

4.  Que  XALOC  és  un  organisme  autònom  local  creat  per  la  Diputació  de  Girona,  dotat  de  personalitat  jurídica 
diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d'actuar necessària per complir les seves finalitats, que són gestionar 
les diverses facultats que li corresponen en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tota 
mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i d'altres administracions i ens de dret públic, així com assessorar 
els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de 
l'administració local.

5. Que l'OAGRTL és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de Lleida, sotmès al dret 
públic, dotat de personalitat jurídica diferenciada i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves 
finalitats que són, segons l'article 1 dels seus estatuts, portar a terme la recaptació dels ingressos de dret públic de les  
entitats locals i altres organismes que ho sol·licitin.

6. Que els organismes autònoms de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona estan interessats en la 
col·laboració de l'ATC en el procediment d'execució forçosa dels béns embargats com a resultat de la instrucció dels 
expedients executius realitzada pels òrgans de recaptació dels seus organismes de recaptació, quan aquests béns 
estan radicats fora de l'àmbit de competència territorial del corresponent ens local però dins del territori de Catalunya. 
Aquesta col·laboració –que troba empara, com es veurà més endavant, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, i en el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març– és necessària per superar les limitacions competencials per raó de territori dels ens locals.

7. Que en data de 19 de setembre de 2012 fou signat el Conveni marc entre l'ATC i les diputacions provincials de  
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la col·laboració en matèria tributària, al que es va donar publicitat 
mitjançant la Resolució ECO/184/2014, de 28 de gener. El Conveni marc constitueix l'embrió de l'espai de col·laboració 
en matèria tributària entre administracions públiques catalanes batejat com a "Tributs de Catalunya".

8. Que el Conveni marc fou desplegat en primera instància pel Conveni signat en data de 17 de setembre de 2013, pel 
qual es determinen les actuacions previstes al seu acord segon i se n'estableixen els procediments necessaris per dur-
les a terme. Aquest conveni fou fet públic mitjançant la Resolució ECO/185/2014, de 28 de gener.

L'acord cinquè del conveni de 17 de setembre de 2013 preveu que l'Agència Tributària de Catalunya pugui gestionar els 
deutes per ingressos de dret públic en període executiu que els organismes autònoms de les diputacions catalanes li 
trametin per al seu cobrament en el territori de Catalunya.

9. Que aquesta possibilitat es va concretar amb la signatura, en data 5 de maig de 2015, del Conveni entre l'Agència 
Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva 
d'ingressos  tributaris  i  altres  ingressos  de  dret  públic,  al  qual  es  va  donar  publicitat  mitjançant  la  Resolució 
ECO/1074/2015, de 15 de maig.

10. Que segons l'acord primer del conveni de 5 de maig de 2015, l'Agència Tributària de Catalunya pot dur a terme, per  
delegació de les diputacions o mitjançant fórmules de col·laboració amb aquests organismes, en l'àmbit territorial de 
Catalunya, actuacions de gestió recaptatòria en via executiva i qualsevol activitat destinada a la recaptació executiva 
dels tributs o recursos de dret públic propis de les diputacions o la gestió dels quals les diputacions hagin assumit dels 
municipis.

Malgrat aquesta previsió genèrica, el conveni de 5 de maig de 2015 només atribueix a l'Agència (acord 3.B) funcions en 
benefici de les diputacions si prèviament hi ha hagut el càrrec dels deutes per part de les diputacions, és a dir, si el  
deute ha estat prèviament tramés a l'ATC per a la seva gestió en període executiu.

11. Que és voluntat de les Diputacions que l'ATC dugui a terme la celebració de les subhastes dels béns que hagin 
embargat, quan no puguin efectuar aquestes subhastes pels seus propis mitjans per raons de competència territorial. C
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Que els  convenis  actualment  vigents  no  contemplen  la  possibilitat  que  l'ATC pugui  celebrar  subhastes  dels  béns 
embargats en els procediments de constrenyiment tramitats pels organismes autònoms de les Diputacions, raó per la 
qual esdevé necessari celebrar un nou conveni que contempli la possibilitat que l'ATC dugui a terme les esmentades 
subhastes. En aquestes subhastes, l'ATC pot incorporar els béns que hagin estat embargats pels seus propis òrgans de 
recaptació, en l'exercici de les seves funcions.

En aquest context, les Diputacions no tenen inconvenient en què les esmentades subhastes es puguin celebrar de 
manera simultània en diferents seus de l'ATC o per internet.

12. Que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, disposa, a l'article 106.3, la competència de 
les entitats locals per dur a terme la gestió, la recaptació i la inspecció dels seus tributs propis, sense perjudici de les 
delegacions que puguin atorgar a favor de les entitats locals d'àmbit superior o de les respectives comunitats autònomes 
i de les fórmules de col·laboració amb altres entitats locals i amb les comunitats autònomes.

13. Que l'exercici de les funcions de recaptació dels ens locals en relació als recursos de dret públic locals està limitat al  
seu àmbit  territorial,  sense perjudici  de les fórmules de col·laboració amb la comunitat  autònoma respectiva per  a 
superar aquesta limitació. En aquest sentit, l'article 8.3 del vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que "l'actuació en matèria d'inspecció o recaptació 
executiva que s'hagin de dur a terme fora del territori de l'entitat local respectiva en relació amb els ingressos de dret  
públic propis de l'entitat, les duen a terme els òrgans competents de la comunitat autònoma corresponent quan s'hagin 
de fer al seu àmbit territorial, i els òrgans competents de l'Estat en un altre cas, amb la sol·licitud prèvia del president de  
la corporació."

14. Que segons l'article 8 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, 
"correspon a les entitats locals i als seus organismes autònoms la recaptació dels deutes la gestió dels quals tenen 
atribuïda", i que aquesta gestió pot ser duta a terme per "altres ens territorials a l'àmbit dels quals pertanyin quan s'hagi 
establert així legalment, quan s'hagi formalitzat amb aquests ens el conveni corresponent o quan s'hagi delegat aquesta 
facultat en aquests ens, amb la distribució de competències que, si escau, s'hagi establert entre l'entitat local titular del 
crèdit i l'ens territorial que exerceixi la gestió recaptadora".

15. Que d'acord amb l'article 108 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de  Catalunya,  les  administracions  públiques  de  Catalunya  poden  subscriure  convenis  i  protocols  amb  altres 
administracions  públiques  i  amb  els  organismes  i  entitats  públiques  dependents  o  vinculats,  en  l'àmbit  de  les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

16. Que d'acord amb l'article 109 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts.

17. Que aquest conveni, d'acord amb el que determina l'article 110.3. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, ha de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 
Portal de la Transparència.

D'acord amb les manifestacions exposades, les parts sotasignades formalitzen aquest Conveni, que es regirà per les 
següents:

CLÀUSULES.

Primera.- Objecte.

L'objecte d'aquest Conveni és la col·laboració i cooperació entre l'ATC i els organismes autònoms de les Diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (en endavant, els organismes locals) en el marc de les actuacions recaptatòries 
en període executiu destinades a fer efectiu el pagament dels deutes dels que siguin creditors els esmentats ens locals 
o altres ens locals o entitats públiques que els hagin delegat competències de recaptació.  En concret,  i  per donar 
compliment als principis d'eficiència, eficàcia i economia, el conveni té per finalitat que l'ATC alieni, mitjançant subhastes 
públiques,  presencials  i/o  telemàtiques,  aquells  béns  immobles  i  mobles  que  els  ens  locals  signants  del  conveni 
determinin i que prèviament hagin embargat. La col·laboració de l'ATC ha de ser requerida, a criteri de l'ens local, quan 
el bé embargat que es pretén alienar està ubicat en territori català i fora de l'àmbit territorial del corresponent ens local.
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Segona.- Règim jurídic.

La prestació del  servei  s'ha d'ajustar al  que disposa aquest Conveni i  al  que s'estipula en els convenis de 17 de  
setembre de 2013 i de 5 de maig de 2015 entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Amb caràcter general, la prestació del servei s'ha de regir per la següent normativa:

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

b) Decret de 14 de febrer de 1947 pel qual s'aprova el Reglament Hipotecari.

c)  Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  normes  de 
desenvolupament.

d) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances publiques de 
Catalunya.

e) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

f) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.

g) Reial decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

h) Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

i) Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de 
règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries de finançament de les 
comunitats autònomes.

j) Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de 
règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries de finançament de les 
comunitats autònomes.

k) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

l) Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTBG).

m) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

n) Estatuts, reglaments, ordenances fiscals generals, ordenances d'administració electrònica i ordenances de taxes de 
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

o) Resta de normativa aplicable en matèria de gestió recaptatòria.

Tercera.- Procediment, actuacions i règim de funcionament.

3.A. Les actuacions dels organismes locals seran les següents:

1. Trametre a l'ATC, per mitjans electrònics, l'expedient executiu que incorpori tots els tràmits previs a l'acord d'alienació, 
que, a més, haurà d'incloure:

• La provisió d'informació sobre l'alienació de béns immobles de l'organisme responsable, que ha de comprendre la 
valoració  dels  béns  i/o  drets  objecte  de subhasta,  la  descripció  i  l'import  de  les càrregues  anteriors  que restaran 
subsistents, la fixació del tipus de subhasta i la formació de lots.

• La informació, documentació i dades que es detallin en el Protocol de desenvolupament a que es refereix la clàusula 
sisena del present Conveni.

2. Tenir els expedients disponibles, a les seves seus, per tal que puguin ser examinats els dies i les hores establertes a 
l'edicte de subhasta/adjudicació directa.
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3. Establir els mecanismes necessaris per tal que en el termini fixat a l'anunci de la subhasta les persones interessades 
puguin fer els corresponents dipòsits a les oficines que constin a l'annex de l'edicte de subhasta/adjudicació directa, 
mitjançant ingrés al número de compte bancari de l'ATC.

4. Establir els mecanismes necessaris per tal que els licitadors puguin presentar a la seu de l'ATC i a les oficines fixades 
a l'edicte de subhasta les seves ofertes en sobre tancat des de l'anunci de la subhasta i fins el termini fixat en aquest.

5. Informar l'ATC de les ofertes presentades en sobre tancat el mateix dia de la presentació.

6. Trametre l'oferta en sobre tancat a la seu de l'ATC.

7. Comunicar a l'ATC si algun licitador manifestés per escrit, fins 10 dies abans del dia de celebració de la subhasta o de 
l'acte  públic  d'obertura  d'ofertes  en  el  tràmit  d'adjudicació  directa,  la  seva  voluntat  de  no  participar  en  la  licitació 
renunciant a l'oferta en sobre tancat presentada.

8. Anunciar l'edicte de subhasta / adjudicació directa en els mitjans que considerin escaients.

9. Trametre a l'ATC una diligència de les diverses publicacions de l'edicte de subhasta/ adjudicació directa.

10.  Publicar,  si  ho  consideren  escaient,  l'edicte  d'habilitació  de  nous  terminis  per  a  la  presentació  d'ofertes  en 
adjudicació directa.

11. Trametre a l'ens creditor la proposta emesa per l'ATC d'adjudicació a la Hisenda pública, en pagament de deutes,  
dels béns o drets no adjudicats en subhasta i/o en el tràmit d'adjudicació directa.

12. Resoldre les terceries de millor dret i domini que es puguin presentar, i comunicar-ne la interposició a l'ATC, als 
efectes oportuns, quan aquestes s'hagin presentat el registre general de l'organisme local responsable.

13. Resoldre les sol·licituds d'ajornament / fraccionament presentades pel deutor al qual se li hagin embargat béns per 
part dels organismes locals.

14. En el supòsit d'adjudicació, procedir a la liquidació del deute i a la constitució del romanent, notificar-ho al deutor i a  
la resta de persones interessades en el procediment i comunicar-ho a l'ATC.

15.  En  el  supòsit  d'adjudicació,  si  s'escau,  expedir  i  remetre  a  l'ATC,  a  requeriment  d'aquesta,  el  manament  de 
cancel·lació de càrregues posteriors.

16. Comunicar les diverses causes per les quals l'ATC haurà de dictar una provisió de suspensió del procediment.

3.B. Les actuacions de l'ATC per tal de dur a terme el procediment de subhastes, venda i gestió directa i adjudicació a 
l'ens creditor seran les següents:

1. Revisar els expedients tramesos pels organismes locals i, si s'escau, retornar l'expedient amb una relació detallada 
del motiu/s.

2. Trametre una comunicació d'avís de subhasta al deutor/a.

3. Dictar i notificar l'acord d'alienació per cadascun dels expedients amb els béns/lots que s'han de subhastar, d'acord 
amb la normativa d'aplicació, i comunicar als organismes locals la data d'emissió i notificació de l'acord esmentat.

4. Elaborar l'edicte de subhasta i trametre'l als organismes locals.

5. Anunciar la subhasta al:

• Tauler d'anuncis de la seu de l'ATC i de les seves oficines.

• Tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ATC.

• Tauler d'anuncis de la web de Tributs de Catalunya.

• Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (i, si escau, al Butlletí Oficial de l'Estat quan el tipus de subhasta excedeixi  
de l'import que es fixi a l'efecte per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda).
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6. Notificar l'acord d'alienació i si s'escau, de manera excepcional, sol·licitar a l'organisme local responsable la pràctica 
personal de les notificacions que es considerin necessàries, sempre que el domicili de notificacions es trobi dins del seu 
àmbit territorial.

7. Publicar tota la informació de la subhasta a la web de Tributs de Catalunya, a la seu electrònica de l'ATC, als mitjans  
legals i els que es considerin oportuns.

8. Assessorar telefònicament i telemàticament mitjançant l'adreça electrònica atc.subhastes@atc.cat, a les persones 
que formulin qualsevol consulta relacionada amb l'alienació dels béns.

9.  Rebre,  registrar  i  consignar  les  ofertes  en  sobre  tancat  per  participar  en  subhasta  o  en  adjudicació  directa, 
presentades a la seu de l'ATC i oficines dels organismes locals, i les trameses per correu certificat.

10. Procedir a la devolució dels dipòsits en el supòsit que algun licitador/a manifestés per escrit, fins 10 dies abans del 
dia de celebració de la subhasta o de l'acte públic d'obertura d'ofertes en el tràmit d'adjudicació directa, la seva voluntat  
de no participar en la licitació renunciant a l'oferta presentada en sobre tancat.

11.  Gestionar  i  controlar  els  dipòsits  constituïts  per  participar  en  els  procediments  d'alienació  de  béns  embargats 
mitjançant subhasta o adjudicació directa.

12. Convocar i constituir la Mesa de la subhasta i celebrar l'acte en primera licitació i si s'escau, en segona.

13. Emetre l'acta de celebració de la subhasta o del tràmit d'adjudicació directa de cada expedient/lot subhastat.

14. Procedir a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris una vegada conclosa la subhasta / 
adjudicació directa.

15.  En  el  supòsit  d'adjudicació  per  subhasta /  adjudicació  directa,  requerir  el  pagament  del  preu de rematada als 
adjudicataris i controlar la seva satisfacció en el termini reglamentari.

16. Emetre la diligència acreditativa del pagament del preu de l'adjudicació del bé i/o dret en subhasta / adjudicació 
directa.

17. Rebre la declaració de l'adquirent d'un bé immoble o dret real sobre un bé immoble, per tal de donar compliment al  
que disposa l'article 110.6 b) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, signada per l'adjudicatari/a.

18.  Comunicar  a  l'organisme  local  responsable  el  resultat  de  la  subhasta  /  adjudicació  directa  i  transferir  l'import  
econòmic d'acord amb l'establert en aquest Conveni.

19. Notificar l'adjudicació a les persones interessades en el procediment.

20. En el supòsit d'adjudicació de béns o drets inscriptibles en el Registre de la Propietat, emetre un informe per part  
dels seus Serveis jurídics per donar compliment al que disposa l'article 26 del Reglament Hipotecari.

21. Formalitzar l'adjudicació mitjançant una certificació administrativa o escriptura pública, una vegada siguin fermes 
l'adjudicació i la liquidació de deutes.

22.  En  el  supòsit  d'adjudicació,  si  s'escau,  requerir  a  l'organisme local  corresponent  l'expedició  del  manament  de 
cancel·lació de càrregues posteriors.

23. Publicar l'edicte d'adjudicació directa de béns i si s'escau, el d'habilitació de nous terminis per a la presentació 
d'ofertes a:

• Tauler d'anuncis a la seu de l'ATC i a les seves oficines.

• Tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ATC.

• Tauler d'anuncis de la seu electrònica de Tributs de Catalunya.

• Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (i, si escau, al BOE quant el tipus de subhasta excedeixi de l'import que es  
fixi a l'efecte per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda).
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24. Trametre l'edicte d'adjudicació directa i, si s'escau, el d'habilitació de nous terminis per a la presentació d'ofertes en 
sobre tancat als organismes locals.

25. Convocar i constituir la Mesa d'adjudicació directa i estendre l'acta d'obertura d'ofertes en sobre tancat presentades 
en el tràmit d'adjudicació directa.

26. Comunicar el resultat de l'adjudicació directa mitjançant correu certificat a totes les persones que hagin presentat  
ofertes no adjudicataris.

27. Dictar la proposta d'adjudicació a la Hisenda pública, en pagament de deutes, dels bens o drets no adjudicats en 
subhasta i/o en el tràmit d'adjudicació directa, i trametre-la a l'Organisme local corresponent per a la seva remissió a 
l'ens creditor.

28. Emetre una diligència de tancament de l'expedient en la fase corresponent.

Quarta.- Lloc de celebració de les subhastes.

El lloc de celebració de les subhastes presencials serà el que consti a l'acord d'alienació. Altrament, l'acord d'alienació  
podrà assenyalar la celebració de subhastes simultànies en les Delegacions territorials de l'ATC així com de subhastes 
de béns agrupats, previstes a l'article 102 del Reglament General de Recaptació.

Cinquena.- Mesa de subhasta i Mesa d'adjudicació directa.

5.1. D'acord amb el que disposa l'article 104.2 del Reglament General de Recaptació, la Mesa de la subhasta i la Mesa 
d'adjudicació directa estan compostes pel president, el secretari i un o més vocals, designats entre funcionaris en la  
forma que estableixi la norma d'organització específica.

5.2 Quan es celebri una subhasta de les previstes a l'article 102.1 del Reglament General de Recaptació, es forma una 
única Mesa de la subhasta la composició de la qual ha de ser conforme al que s'ha assenyalat anteriorment i que 
designa entre els seus vocals els que han d'actuar com els seus delegats en cadascuna de les altres seus on es 
desenvolupa la subhasta.

5.3 La Mesa de la subhasta,  a  sol·licitud de l'ATC, pot ser assistida per funcionaris de les diputacions en qualitat 
d'assessors. Aquests assessors no tindran la consideració de membres de la Mesa.

Sisena.- Protocols de desenvolupament.

6.1 Aquest Conveni ha de ser objecte de desenvolupament i concreció pel que fa a les línies establertes, i per acord de 
totes les parts signants. Així, s'ha de desenvolupar un protocol específic de concreció del procediment de subhastes,  
d'adjudicació directa i d'adjudicació a l'ens creditor sens perjudici d'altres actuacions relacionades amb el procediment 
de recaptació executiva.

6.2 També han de ser objecte de desenvolupament i concreció les subhastes dutes a terme per mitjans telemàtics amb 
concreció de les prestacions de l'aplicació informàtica, les condicions i restriccions d'ús del sistema, el tipus d'accés, les 
condicions de suport tècnic i atenció a l'usuari/a i les polítiques de protecció de dades i de seguretat contemplades pel 
sistema de subhasta telemàtica.

Setena.- Tractament i protecció de dades.

7.1 L'accés de l'ATC a les dades amb transcendència tributària que continguin els fitxers que li trametin els ens locals  
signants d'aquest conveni, amb l'objecte de donar compliment a les seves estipulacions, es realitza a l'empara del que 
disposa l'article 95. 1. b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i es sotmet al que disposa l'article 12 i 
la resta d'articles que li siguin aplicables de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de  
caràcter personal  i  al  seu Reglament de desplegament.  Aquestes dades, així  com els informes o antecedents que 
puguin intercanviar-se entre els ens locals i l'ATC tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats i tractats per a les  
finalitats d'aquest conveni, sense que puguin ser comunicats a tercers, llevat que la cessió estigui prevista en una norma 
amb rang de llei.

En concret, l'ATC té la condició d'encarregada del tractament de les dades. En conseqüència, l'Agència:

• Només tractarà les dades de conformitat amb les instruccions de l'administració responsable del tractament.
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• No aplicarà ni utilitzarà les dades amb finalitats diferents de les que recull aquest conveni, ni les comunicarà a altres  
persones, ni tan sols per a la seva conservació.

7.2. L'ATC tractarà les dades de manera lleial i transparent en relació amb la persona interessada.

7.3 Per tal de garantir la seguretat de la informació a què tinguin accés per compte de l'altra administració, l'ATC es 
compromet  a  adoptar,  segons  el  nivell  de  protecció,  les  mesures  de  seguretat  necessàries  d'índole  tècnica  i 
organitzativa, per tal d'evitar-ne l'alteració, la pèrdua, o l'accés no autoritzat. A aquest efecte, ha de dur a terme els 
controls sobre els accessos fets a les dades tributàries pertinents.

Vuitena.- Comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni.

8.1 El seguiment d'aquest Conveni el fa la mateixa Comissió de Seguiment establerta a l'acord vuitè del Conveni 17 de 
setembre de 2013 entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que es va constituir el dia 3 de 
febrer de 2014.

8.2 Les funcions que els anteriors convenis atribueixen a la Comissió de seguiment s'estenen a aquest conveni i, a mes 
a més, se li afegeixen les següents:

a) Ampliar els llocs on s'ha d'anunciar la subhasta.
b) Establir un calendari d'implantació de les subhastes electròniques.
c) Proposar la modificació del règim econòmic d'aquest Conveni estipulat a la clàusula novena.

Novena.- Règim econòmic.

9.1 D'aquest Conveni no se'n deriven obligacions de contingut econòmic per als ens locals, si bé les parts no descarten 
establir, en el futur, a proposta raonada de l'ATC i amb caràcter general, contraprestacions a favor de l'Agència, en 
concepte de rescabalament de les despeses en què pugui incórrer amb motiu de la celebració de les subhastes. En tot  
cas, aquest nou règim econòmic es supedita a la signatura d'una addenda o modificació d'aquest conveni, i en cap cas 
podrà implicar un cost del servei superior al resultant de l'aplicació de la clàusula 9.3 del conveni de 5 de maig de 2015.

9.2 Quan els béns embargats siguin subhastats mitjançant subhasta electrònica, la comissió de seguiment ha d'establir, 
a proposta raonada de l'ATC i amb caràcter general, les obligacions de contingut econòmic que se'n derivin, que en cap 
cas podrà implicar un cost del servei superior al resultant de l'aplicació de la clàusula 9.3 del conveni de 5 de maig de 
2015. Aquestes obligacions seran establertes mitjançant addenda d'aquest conveni.

9.3 Si, en execució de la resolució estimatòria d'un recurs reposició o reclamació economicoadministrativa contra un 
acte dictat per l'òrgan gestor, o d'una resolució judicial, correspon retornar al contribuent alguna quantitat econòmica, la 
devolució és a càrrec de l'òrgan gestor. L'ATC serà l'òrgan gestor des de la data de notificació de l'acord d'alienació.

9.4 Les quantitats que hagin de ser abonades en concepte de condemna en costes en els recursos contenciosos 
administratius interposats contra actes derivats de la gestió encomanada són a càrrec de l'òrgan que ha dictat l'acte 
impugnat.

Desena.- Resolució de conflictes.

Qualsevol qüestió litigiosa que es pugui plantejar entre les parts amb relació a la interpretació, compliment o extinció 
d'aquest  Conveni  correspon  a  l'ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  d'acord  amb  el  que  preveuen  la  Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015,  
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Onzena.- Vigència, eficàcia, denúncia i revisió.

11.1 Aquest Conveni obliga les parts signatàries des de l'endemà de la seva signatura, però és requisit d'eficàcia davant 
de tercers  la  publicació  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de Catalunya  i  als  butlletins oficials  de les províncies  de 
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

El  Conveni  serà vigent  fins  el  31 de desembre de  2020,  llevat  de denúncia  expressa  per  qualsevol  de les parts, 
notificada fefaentment a les altres parts amb una antelació mínima de sis mesos abans de la data de venciment del 
Conveni i amb l'exposició de motius que la fonamentin. En cas de denúncia per part de l'ATC, el conveni s'extingirà C
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necessàriament. En cas de denúncia per part d'algun dels ens locals, l'ATC i els ens no denunciants poden convenir-ne 
la subsistència.

En qualsevol moment abans de la finalització de la vigència d'aquest Conveni, les parts signants podran acordar la 
pròrroga de la seva vigència per un període màxim de quatre anys addicionals.

11.2 En el supòsit que l'ATC sol·liciti la denúncia del present Conveni, aquest s'entendrà finalitzat i extingit per a tots els 
ens participants el dia 31 de desembre de l'exercici en què s'hagi notificat la denúncia.

En el supòsit que alguna de les altres entitats signants sol·liciti la denúncia del present Conveni, aquesta es farà efectiva 
el dia 31 de desembre de l'exercici en què s'hagi notificat.

11.3  El  Conveni  es pot  revisar  o  modificar  de comú acord a instàncies  de l'ATC i  dels  ens locals  signants  quan  
circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una millor realització de les actuacions recaptatòries objecte del 
Conveni.

11.4 La celebració de les subhastes telemàtiques, així com la implementació dels processos previs que la facin possible, 
resten condicionades a la posada en producció de les aplicacions informàtiques pertinents.

Dotzena.- Altres causes de resolució del Conveni.

Són causes de resolució d'aquest Conveni, a part de la causa de denúncia a la que fa esment la clàusula onzena:

a) El mutu acord.

b) La impossibilitat legal o material de continuar amb l'objecte del Conveni.

c) L'incompliment manifest i persistent de qualsevol dels acords que conté.

d) La creació del consorci previst a l'apartat quart del Conveni marc de data 19 de setembre de 2012 en relació amb la 
col·laboració en matèria tributària, fet públic mitjançant Resolució ECO/184/2014, de 28 de gener.

e) La resta de causes d'extinció regulades per Llei.

I, en prova de conformitat i a un sol efecte, signen aquest Conveni per quintuplicat a Barcelona, el dia 7 de juliol de  
2017.

Signatures:  Josep  Lluís  Salvadó  i  Tenesa,  President  de  l'Agencia  Tributària  de  Catalunya;  Joan  Carles  García  i  
Cañizares, Diputat de la Diputació de Barcelona; Joan Piñol Mora, Diputat de la Diputació de Tarragona; Jordi Camps i  
Vicente, Diputat de la Diputació de Girona i Rosa Maria Perelló i Escoda, Diputada de la Diputació de Lleida".

Barcelona, 25 de juliol de 2017
La secretària delegada de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
21-07-2016), Leonor Alonso González
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