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Disposicions generals – Reglaments

REGLAMENT Consell Tributari, modificació aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió del dia 23 de juny de 2021.

El Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió celebrada el dia 23 de juny de 2021, ha 

adoptat el següent acord:

Aprovar definitivament la modificació del Reglament Orgànic del Consell Tributari; i publicar el 

text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò 

disposat a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local."

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al d'aquesta publicació. 

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

En compliment d'allò disposat a l'acord que s'ha transcrit, i de conformitat amb allò establert 

a l'article 178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació a l'article 70.2 de la Llei 7/1982, de 2 

d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es procedeix a la publicació íntegra de dita 

modificació normativa.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL TRIBUTARI, APROVADA 

DEFINITIVAMENT PER ACORD DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE 23 DE JUNY DE 

2021.

Es modifiquen els articles 3.1, 6.1 i la disposició transitòria tercera, que queden amb la 

següent redacció:

"Article 3 1. 

El Consell Tributari estarà constituït per sis membres designats per decret motivat de 

l'Alcaldia, atenent al criteri de paritat de gènere, un cop escoltats els / les portaveus dels 

diferents grups municipals i donant compte al Plenari del Consell Municipal. Els membres de el 

Consell no podran ser personal en actiu al servei de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 6 1. 

El mandat dels membres de Consell serà de quatre anys, renovables per altres quatre. La 

renovació es farà per meitats cada dos anys.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

La primera renovació del Consell Tributari en la forma establerta per la modificació de l’article 

6.1 d’aquest Reglament aprovada definitivament el 23 de juny de 2021, tindrà lloc als dos 

anys de la constitució del primer Consell que en ella s’hi regula. La determinació de quins són 

els tres llocs que s’hauran de renovar inicialment es farà mitjançant un sorteig que efectuarà 

el secretari o secretària del Consell d’entre la totalitat dels seus membres, inclòs el president 

o presidenta, que hagin complert un primer mandat. Excepcionalment, els membres sortejats 

podran ser nomenats per un nou mandat de quatre anys.”
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