EDICTE d’aprovació del conveni tipus de col·laboració per facilitar el pagament de
les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 20 de febrer de 2018 va aprovar el
conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Girona i els ajuntaments
interessats de la província, per tal de facilitar el pagament de les taxes derivades de
la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), segons el
contingut que, de forma literal, es reprodueix tot seguit:
“Conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
[població] en relació amb l’aportació de l’Ajuntament a la Diputació d’una provisió
inicial per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d’anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2018, com a conseqüència de la
liquidació final
I. PARTS
D’una part, Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, d’acord amb les
competències que li atribueix l’article 34. 1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, facultat per resolució de la Presidència de
[data], assistit pel secretari general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, el qual
dona fe d’aquest acte.
I de l’altra, [nom i cognoms], alcalde/essa president/a de l’Ajuntament de [població],
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1 b i f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.1 a del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
facultat per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del Ple de
[data]
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Dins del marc del règim de la gestió i liquidació de les taxes, l’article 27.2 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats locals podran establir
convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions, amb la finalitat
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades del
pagament de les taxes o dels procediments de liquidació o de recaptació.
Seguint aquest règim general regulador, l’article 12 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels butlletins oficials de la província, en regular els convenis de
col·laboració estableix que les ordenances reguladores de les taxes per la inserció
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) podran preveure la possibilitat
de subscriure convenis de col·laboració entre administracions, mitjançant els quals
s’acordin sistemes específics per realitzar la liquidació i el pagament global de les
taxes per la publicació de textos i que, amb la mateixa finalitat, es podran subscriure
convenis per al pagament de les taxes corresponents a la publicació d’anuncis
particulars, en els termes que fixin les corresponents ordenances.
D’altra banda, i en aplicació de la previsió anterior, l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de la
Diputació de Girona i per serveis derivats, la modificació de la qual fou aprovada
inicialment per acord del Ple de data 19 de setembre de 2017, i definitivament en
data 29 de desembre de 2017 (BOP, núm. 246, edicte núm. 10997), regula a l’article
14 els convenis de col·laboració, i estableix en el darrer paràgraf que, a instància

dels ajuntaments que ho sol·licitin, es podran establir convenis de col·laboració, el
contingut dels quals regularà la possibilitat de fer un pagament a començaments
d’any, en el qual es fixarà un import aproximat en funció del que gasta cada
ajuntament interessat en la publicació d’anuncis al BOP durant l’exercici en curs, i
que l’oficina del BOP serà l’òrgan encarregat del control i de la liquidació que caldrà
fer a l’acabament de l’exercici.
D’acord amb la regulació de l’Ordenança esmentada, en vista del considerable
nombre d’anuncis que es preveu publicar durant l’exercici de 2018 i, tenint en compte
que aquesta previsió inicial no diferirà substancialment del nombre final d’anuncis
que s’hi acabin publicant, l’Ajuntament de [municipi] sol·licita acollir-se al règim
regulat a l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal reguladora, amb la finalitat
d’optimitzar i de simplificar el compliment de les seves obligacions tributàries amb la
Diputació de Girona, i de poder substituir els successius pagaments de les taxes
derivades dels anuncis publicats per les dues operacions anuals consistents en el
pagament d’una quota provisional inicial i una liquidació definitiva final.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i la legitimació
per formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte regular l’acolliment de l’Ajuntament de [població] al
règim regulat a l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i per
serveis derivats, amb la finalitat d’optimitzar i de simplificar el compliment de les
seves obligacions tributàries amb la Diputació de Girona, i de poder substituir els
successius pagaments de les taxes derivades dels anuncis publicats, per les dues
operacions anuals consistents en el pagament de la provisió inicial i la liquidació final
resultant.
Segon. Compromisos de l’Ajuntament de [població]
L’Ajuntament de [població] abonarà a la Diputació de Girona [import] d’euros en
concepte de quota provisional derivada de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) durant l’exercici 2018.
Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzada per
l’Ajuntament de [població] pels anuncis subjectes a pagament (no exempts) que han
estat publicats en el BOPG durant l’exercici 2017.
Aquesta quota provisional s’ha de pagar mitjançant un ingrés per transferència
bancària en el compte corrent de titularitat de la Diputació de Girona, amb número
IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489.
El termini per fer el pagament de la quota provisional és de 20 dies des de la data de
signatura d’aquest conveni i, en qualsevol cas, s’haurà de fer efectiu abans de
sol·licitar la inserció d’un anunci inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni.
L’Ajuntament de [població], cada vegada que tramiti un anunci de pagament, haurà
d’adjuntar-hi, obligatòriament, el document d'autoliquidació de la taxa que es troba al
web http://ddgi.cat/bop
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona, a través de l’oficina del Butlletí Oficial de la Província de
Girona assumirà el control dels anuncis publicats durant l’exercici 2018 en l’àmbit
d’aplicació d’aquest conveni.
Abans del dia 30 de novembre de 2018, sobre la base dels anuncis realment
publicats en el BOPG, es farà una liquidació definitiva, d’acord amb els anuncis
subjectes a pagament (no exempts) realment publicats. La liquidació definitiva

s’aprovarà per resolució de la Presidència de la Diputació. El pagament de la
liquidació definitiva es farà en els terminis regulats a la Llei general tributària.
En el cas que de la liquidació definitiva resulti un saldo a pagar a favor de
l’Ajuntament de [població], aquest import s’aplicarà durant la vigència del conveni al
pagament de la quota inicial provisional de l’exercici següent.
La Tresoreria de la Diputació de Girona, en coordinació amb l’oficina del BOPG,
podrà fer les actuacions de seguiment i de control que consideri pertinents.
Quart. Conseqüències derivades dels compromisos assolits per les parts
Qualsevol incompliment o demora en els compromisos anteriorment assumits
facultarà l’altra part per exigir-ne el compliment o per resoldre el present conveni. En
aquest darrer cas, però, amb el pagament del deute que pugui quedar pendent a
càrrec d’una de les parts. A més, quedarà expedita la reclamació per la possible
concurrència dels danys i dels perjudicis que es puguin ocasionar.
Cinquè. Vigilància i control
L’oficina del BOPG, mitjançant el personal que hi té adscrit, serà l’encarregada de
vetllar pel control i seguiment dels anuncis que l’Ajuntament de [població] publiqui
durant tot l’exercici econòmic.
Sisè. Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, i entrarà en vigor el dia que es
publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que, amb
posterioritat, perdurin les actuacions que es derivin del seu compliment.
Es podrà acordar una pròrroga expressa del conveni, de quatre anys més, que caldrà
formalitzar abans de l’acabament de la vigència.
Setè. Extinció del conveni
Al marge dels supòsits previstos en els pactes tercer i quart, hi seran d’aplicació els
motius que, quant a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els
articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vuitè. Règim jurídic
Al present conveni hi són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de
2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i els articles 108 i següents de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Novè. Jurisdicció competent
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, per a la resolució de
qualsevol conflicte derivat de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt
per les parts, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per
duplicat.
[lloc i data]
[lloc i data]
Per la Diputació de Girona
Per l’Ajuntament de [població]
[rúbrica]
[rúbrica]
[nom i cognoms]
[nom i cognoms]
El secretari general
[rúbrica]
[nom i cognoms]”
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació, de
conformitat amb l’article 46.1 de la Llei 13/1998 de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la
Junta de Govern, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

