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Decrets de l’Alcaldia 
 
 
Decret. Atès el Protocol de col·laboració per a la prestació del servei de 

cobrament de tributs, preus públics i multes subscrit amb diferents entitats 
financeres, en data 12 de desembre de 2011, que té per objecte la col·laboració 
d’aquestes entitats en el cobrament dels diferents ingressos municipals; 

Atès que la condició general 7 de l’esmentat protocol, vigència del protocol, 
estableix els requisits per donar per finalitzada la col·laboració en el cas que no es 
vulguin mantenir els seus termes i es comuniqui amb el termini establert la 
voluntat de no prorrogar la seva vigència i; en ús de les facultats atribuïdes a 
aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del 
Reglament Orgànic Municipal, disposo: 

Primer. Acordar, amb efectes des de l’1 de gener de 2014, no prorrogar el 
Protocol de col·laboració per a la prestació del servei de cobrament de tributs, 
preus públics i multes subscrit en data 12 de desembre de 2011, per compliment 
del termini de la seva vigència i d’acord amb la condició general 7 de l’esmentat 
protocol. 

Segon. Disposar la realització dels tràmits corresponents per a l’aprovació del 
nou protocol de col·laboració per a la prestació del servei de cobrament de tributs, 
preus públics i multes, que serà objecte d’aprovació per part de la Comissió de 
Govern.  

Tercer. Donar audiència del present decret a les entitats financeres signatàries 
del Protocol esmentat en l’apartat Primer per un termini de deu dies hàbils als 
efectes d’allò establert a l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment administratiu comú. 

Quart. Precisar que aquest decret serà efectiu a partir del dia de la seva 
signatura, sens perjudici de la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la Gaseta Municipal. 

Cinquè. Donar compte a la Comissió de Govern en la propera sessió. 
Barcelona,16 de setembre de 2013. L’alcalde. Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2901/13) 
 

 
  


