
 
 

MOCIÓ DE LA CUP PER RECUPERAR LA GESTIÓ I 
RECAPTACIÓ D’IMPOSTOS 

 
L’any 2009 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va delegar a través d’un conveni les 
competències de recaptació i gestió d’una sèrie d’impostos i tributs a la Diputació de 
Barcelona. El motiu esgrimit per l’aleshores regidor d’Hisenda, Albert Sanabra, consistia en la 
dificultat per part de l’Ajuntament de recaptar les multes de circulació, ja que en els casos 
de vehicles fora del terme municipal es feia impossible d’executar i fer el seguiment de les 
multes. Amb el temps, els impostos i tributs que s’han delegat a la Diputació han anat 
augmentant i avui ja són la gran majoria els que estan gestionats fora de l’Ajuntament. 
 
Segons les dades de què disposa la CUP, l’augment en la recaptació de multes no es 
correspon a la millora enunciada el 2009. De fet, els percentatges de recaptació són similars 
als d’aquells moments. Al mateix temps, aquesta gestió externa suposa una pèrdua 
d’ingressos, ja que la Diputació es queda totes les operacions de constrenyiment i d’execució 
fora de termini, a més d’un percentatge sobre el total de la recaptació. Atesa la delicada 
situació pressupostària i de tresoreria de l’Ajuntament, sembla prudent com a mínim 
plantejar-se si s’ha de seguir renovant el conveni, tal i com han fet diversos governs des 
d’aleshores sense valorar-ne la seva idoneïtat. 
 
Tenint en compte que abans de 2009 la gestió i recaptació d’impostos es duia a terme per 
part d’unitats de l’Ajuntament de forma solvent, la plantilla del consistori està sobradament 
preparada per complir aquesta funció. Per tant, resulta evident que hi ha raons de pes per 
debatre obertament la necessitat de recuperar les competències en matèria de recaptació 
d’impostos i tributs, tant per qüestions econòmiques com d’eficiència i d’autonomia 
municipals. 
 
ACORDS: 
1. El departament d’intervenció quantificarà l’import total que la Diputació de Barcelona 
ingressa per gestionar i recaptar els impostos, taxes, multes i tributs de l’Ajuntament de 
Vilanova. El document recollirà les xifres anuals des de la cessió d’aquestes competències 
l’any 2009. 
 
2. Un grup de tècnics d’intervenció, de recursos humans i de recaptació elaboraran un pla 
de recuperació de les competències esmentades, que quantifiqui les necessitats, els costos i 
l’estalvi que comportaria que l’Ajuntament tornés a gestionar i recaptar els dits impostos. 
 
3. Un cop presentada la documentació, es debatrà en comissió informativa. Les conclusions 
que se n’extreguin s’elevaran al Ple, amb el propòsit de portar a votació la conveniència o no 
de recuperar el servei de gestió i recaptació dels impostos i tributs. 
 
4. Els punts anteriors han de finalitzar com a mínim sis mesos abans que es renovi 
automàticament el conveni actual amb la Diputació de Barcelona. 


