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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 28 de març de 2019, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu president,
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta segona, senyora Laura
Martínez i Portell (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i
diputats que s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERCAM), Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP),
Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del
Frago i Bares (PSC-CP), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Pilar Díaz i Romero (PSCCP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM),
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los
Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles
García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte
(PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez Giner (Cs),
Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López
González (Cs), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), Ana Maria
Martínez i Martínez (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA),
Pere Pons i Vendrell (CiU), Juan José Puigcorbé i Benaiges (diputat no adscrit), Sònia
Recasens i Alsina (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles
Rodríguez i Herencia (ENTESA) Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i
Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Josep Salom i Ges (CiU), Miquel
Sàmper i Rodriguez (CiU), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar Funes
(Cs).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás, i el director de serveis de secretaria, senyor José Luís
Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència el vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), el
diputat senyor Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), i la diputada senyora i Alexandra
Sevilla i Oliveras (ENTESA).
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió pel
senyor president, aquest dona lectura a les paraules de comiat escrites per la, fins fa
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pocs dies vicepresidenta segona d’aquesta corporació i actual Consellera de la
Presidència del Govern de Catalunya, Hble. Sra. Meritxell Budó.
Finalitzada la lectura, el president, senyor Castells (CiU) dona la benvinguda, desitjant
èxits i encerts a la nova vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, senyora Laura Martínez i Portell.
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=506

I, a continuació, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia
de la sessió, que es transcriu a continuació:
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2019.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Acord de la Junta de
Govern, adoptat en sessió de 14 de març de 2019, pel qual s’aprova l’informe de
balanç i seguiment de l’acció de govern del Pla d’actuació de mandat de la
Diputació de Barcelona 2016-2019 i de l’annex que forma part íntegra de l’acord
referit. (exp. núm. 2015/9417).
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.3. Dictamen pel qual es proposa la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la
modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona amb efectes d’1
d’abril de 2019, i sotmetre l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla al
tràmit d’exposició al públic, pel termini de 15 dies, en el benentès que de no
presentar-se al·legacions i/o reclamacions en el termini d’exposició al públic, la
modificació de la plantilla quedaria aprovada definitivament sense ulterior tràmit.
(exp. núm. 2019/5583).
1.4. Dictamen pel qual es proposa la correcció de l’error material detectat en la
Relació de llocs de treball que acompanya al Pressupost general de la Diputació
de Barcelona per a l’any 2019, així com la modificació de la Relació de llocs de
treball aprovada per acord del Ple, en sessió de 19 de juliol de 2018, tot de
conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques (núm.
expedient 2019/5586).

Àrea de Presidència
Secretaria General

1.5. Dictamen pel qual es proposa aprovar definitivament el Reglament de les
relacions electròniques en el marc dels procediments administratius en l’àmbit de
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2018/16458).
Servei de Programació
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 5/2019 al
Pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm.
2019/005628).
Organisme de Gestió Tributària
1.7. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i sotmetre
l’expedient al tràmit d’informació pública (exp. núm. 2019/5721).
1.8. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Berga, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
1.9. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òdena, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
1.10. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària i, alhora, confirmar i clarificar l’abast
d’anteriors acords de delegació.
1.11. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació, l’ampliació i la
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.12. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Tavèrnoles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i,
alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.13. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per
part de la Diputació de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Premià de Mar,
d’un tram comprès entre el punt quilomètric 0+335 i el 0+950 de la carretera BV5024 (exp. núm. 2018/3734).
1.14. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta a títol de propietat, per
part de la Diputació de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Masquefa, d’un
tram de la carretera B-224z, pk 15+630 i 15+750, que discorre dins del TM de
l’esmentat municipi(exp. núm. 2019/3010).
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
1.15. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a
la “Declaració municipalista dels governs locals pel dret a l’habitatge i el dret a la
ciutat” impulsada per l’organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU), signat a Nova York el 16 de juliol de 2018 (exp. núm. 2019/4836).
2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local).
2.1. Moció que presenta el Grup polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per lluitar
contra la criminalització dels i les adolescents i joves migrats sols, garantir el
suport als ajuntaments i dotar econòmicament l’estratègica catalana d’acollida i
integració.
2.2. Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per garantir la continuïtat
dels centres especials de treball a Catalunya.
2.3. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la corporació i per
les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats
per la Junta de Govern (14 i 28 de febrer de 2019).
2.4. Precs
2.5. Preguntes
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I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de febrer de
2019. El senyor president, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 28 de febrer
de 2019, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
1.2.- Dictamen de data 19 de març de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 14 de març de
2019, pel qual s’aprova l’informe de balanç i seguiment de l’acció de govern del
Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 i de l’annex
que forma part íntegra de l’acord referit. (exp. núm. 2015/9417).
“1. La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 10 de març de 2016 aprovà el Pla
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 i el Ple de la Diputació,
en sessió ordinària de 28 d’abril de 2016, restà assabentat d’aquest acord.
2. Com ja es va preveure inicialment, el Pla d’actuació de mandat és un document
obert i flexible que ha de recollir i actualitzar el seu contingut atenent totes aquestes
casuístiques que poden produir-se amb el pas del temps, sense perdre la seva
essència.
3. En data 27 d’abril de 2017 la Junta de Govern, en sessió ordinària, va aprovar per
delegació de la Presidència i per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
dictamen pel qual es proposava aprovar la modificació del Pla d’actuació de mandat
2016-2019 després d’introduir les modificacions oportunes sorgides al realitzar el
primer seguiment anual del Pla, i posteriorment, en data 25 de maig de 2017 es va
donar per assabentat el Ple de la Diputació.
4. En data 31 de maig de 2018 la Junta de Govern, en sessió ordinària, va aprovar una
altra modificació del Pla d’actuació de mandat 2016-2019 després d’introduir les
modificacions oportunes sorgides al realitzar el segon seguiment anual del Pla, i
posteriorment, en data 28 de juny de 2018 es va donar per assabentat el Ple de la
Diputació.
5. Transcorreguts tres anys des de la seva aprovació, i un des de l’anterior seguiment
anual, les diferents unitats orgàniques de la corporació han portat a terme diverses
actuacions que han permès fer un pas endavant en l’assoliment dels reptes que l’equip
de govern es va plantejar per aquest mandat.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern
l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb
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els serveis i els organismes dependents de la corporació, en virtut del que disposa
l’apartat 3.4 i), de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018 i
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.
Atès que l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de
Govern de 14 de març de 2019 estableix expressament traslladar l’informe de balanç i
seguiment de l’acció de govern del Pla d’actuació de mandat de la Diputació de
Barcelona 2016-2019 al Ple de la Diputació de Barcelona, per al seu coneixement i
efectes.
D’acord amb l’apartat 2.4 c) de la 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol de
2018 i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’Acord 78/2019, pel qual s’ha acordat
l’aprovació de l’informe de balanç i seguiment de l’acció de govern del Pla d’actuació
de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 i de l’annex que forma part íntegra
de l’acord referit.
Segon. DONAR TRASLLAT d’aquest acord als presidents i presidentes dels grups
polítics, als portaveus dels grups polítics, a la Secretaria General, a la Intervenció
General, a la Tresoreria, a la Coordinació General i a la Gerència, als efectes del seu
coneixement.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

I el Ple en resta assabentat.
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=679

S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.3.- Dictamen de data 20 de març de 2019, pel qual es proposa la modificació de
la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la Plantilla de la
Diputació de Barcelona amb efectes d’1 d’abril de 2019, i sotmetre l’expedient
relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al públic, pel termini
de 15 dies, en el benentès que de no presentar-se al·legacions i/o reclamacions
en el termini d’exposició al públic, la modificació de la plantilla quedaria
aprovada definitivament sense ulterior tràmit. (exp. núm. 2019/5583).
“El Ple de data 13 de desembre de 2018, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost
General de la corporació per a l’any 2019, integrat pel de la pròpia corporació, els dels
seus Organismes autònoms: Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i
Patronat d’Apostes, per l’estat de previsió de despeses i d'ingressos de la societat
"Xarxa Audiovisual Local, SL" (XAL) i els consorcis que integren el sector públic de la
Diputació de Barcelona. Posteriorment aquest Pressupost va esdevenir definitivament
aprovat en no presentar-se reclamacions dins del període d’exposició pública contra
l’aprovació inicial. La relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen
part del pressupost.
No obstant l’aprovació d’aquests instruments de planificació en la sessió plenària
esmentada, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de la corporació
resulta necessari modificar alguns llocs de treball continguts en aquest instrument
d’ordenació del personal, així com augmentar o disminuir les dotacions d’alguns dels
llocs que s’hi contenen.
Aquestes modificacions han comportat en alguns casos, afectació de la plantilla de
personal, per la qual cosa també s’ha d’adequar aquest instrument d’ordenació de
personal, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària suficient en el
pressupost vigent per atendre la despesa que comporten aquestes modificacions.
Concretament, des de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, i d’acord amb la necessitat d’adaptar la seva
plantilla als perfils professionals requerits per al desenvolupament dels projectes de
cartografia que es duen a terme, se sol·licita la creació d’un lloc de treball tècnic que
s’encarregui de dissenyar i desenvolupar projectes geomàtics i topogràfics, així com
altres instruments d’aplicació en el planejament urbanístic, ordenació del territori i
cadastre, i altres similars. D’acord amb l’anàlisi de la petició, reconeixent que aquest
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perfil professional exigeix el domini de les noves tecnologies d’aplicació a la
cartografia, i al fet que no s’ha identificat cap lloc treball corporatiu amb coincidències
funcionals amb la referida comesa de treball, es considera factible la creació d’un nou
lloc de treball base d’enginyer/a tècnic/a en geoinformació i geomàtica.
Des de la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum, i d’acord amb la necessitat
d’adaptar la seva plantilla als perfils professionals requerits per al desenvolupament
dels projectes de mediació en consum que la corporació ha de dur a terme, se sol·licita
la creació d’un lloc de treball tècnic que s’encarregui de donar suport als serveis
municipals de consum, informar i acompanyar les parts en conflicte i exercir, quan
s’escaigui, les funcions de mediador en l’àmbit de consum. D’acord amb l’anàlisi de la
petició, reconeixent que s’identifica un àmbit i comesa de treball específica que
requereix d’un perfil professional que aporti uns coneixements tècnics en consum, així
com també les habilitats necessàries per desenvolupar la mediació en aquest àmbit; i
al fet que no s’ha identificat cap lloc de treball corporatiu amb coincidències funcionals
amb la referida comesa de treball, es considera factible la concepció d’un lloc de
treball que s’encarregui de donar suport als municipis en matèria de mediació en
l’àmbit del consum, creant un lloc de treball base de tècnic/a mediador/a en consum.
Des del Gabinet de Prevenció i Seguretat, i d’acord amb la necessitat d’adaptar la
seva plantilla als perfils professionals requerits per al desenvolupament dels projectes
de prevenció i seguretat que la corporació ha de dur a terme, se sol·licita la creació
d’un lloc de treball que s’encarregui d’assessorar i donar suport tècnic en l’àmbit de la
seguretat pública i privada, la prevenció, la protecció civil i el civisme a la corporació i
als ens locals. D’acord amb l’anàlisi de la petició, reconeixent que s’identifica un àmbit i
una comesa de treball específica que requereix d’un perfil professional que aporti uns
coneixements tècnics en prevenció i seguretat, així com també les habilitats
necessàries per desenvolupar l’estudi i assessorament tècnic en matèria de prevenció
i seguretat, i el fet que no s’identifica cap lloc de treball corporatiu amb coincidències
funcionals amb la referida comesa de treball, es considera factible la creació d’un lloc
de treball base de tècnic/a de prevenció i seguretat.
Alhora, des del mateix Gabinet, es planteja la necessitat de crear una figura singular
que, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat
privada, assumeixi la responsabilitat de controlar i supervisar el correcte
desenvolupament de les polítiques de seguretat en els recintes corporatius, i pugui
exercir les funcions de suport operatiu en matèria de seguretat dels recintes, edificis,
organismes autònoms i ens participats de la corporació. Aquesta nova figura hauria de
desenvolupar, en compliment de la Llei de seguretat privada, un ampli ventall
d’activitats que garanteixin una coordinació, organització i execució efectiva del conjunt
d’operatives de seguretat implementades en el recinte o espai del qual es
responsabilitzi, esdevenint, per delegació del màxim responsable operatiu de la
seguretat, la figura de referència en matèria de seguretat de les persones i les
instal·lacions en un determinat recinte o espai corporatiu. D’acord amb l’anàlisi dels
factors organitzatius que concorren en aquest cas, especialment els vinculats amb les
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responsabilitats delegades pel Director de Seguretat (figura preceptiva recollida a la
Llei de seguretat privada) i la capacitat de preveure actuacions i fer front amb eficàcia
a les diverses situacions de risc per a les persones i les instal·lacions corporatives,
resulta plausible la creació d’un nou lloc de treball singular amb la denominació de
responsable de seguretat de recintes.
D’altra banda, la creació d’aquest nou responsable de seguretat de recintes, amb
assumpció de funcions delegades de director de seguretat, permetrà la racionalització
de l’estructura de llocs de treball vinculats amb el desenvolupament de les operatives
de seguretat a la corporació, els quals deixaran de tenir sentit organitzatiu, ja que les
seves funcions més qualificades les hauria d’assumir el nou lloc de responsable,
mentre que les de caràcter més operatiu serien assumides pel personal extern de
seguretat. En conseqüència, es considera necessari declarar a extingir els actuals
llocs de treball de referent/a de seguretat i controlador/a d’accessos.
Finalment, des del Gabinet de Prevenció i Seguretat també es sol·licita requalificar les
unitats orgàniques integrades dins de la seva estructura amb l’objectiu d’identificar
fidelment el nivell de complexitat tècnica i responsabilitat que assumeixen en el
desenvolupament de les seves funcions, tenint en compte el major nivell de
responsabilitat que han d’assumir aquests llocs de treball com a conseqüència del
desplegament de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, la qual atribueix a la
figura preceptiva del director de seguretat la potestat de delegar les seves funcions en
altres efectius del seu àmbit de responsabilitat. En aquest sentit, és important
assenyalar que l’assumpció d’aquestes funcions delegades per part dels caps de la
Unitat Tècnica de Seguretat i de la Unitat d’Operatives de Seguretat requereixen d’un
coneixement complementari especialitzat i d’una major expertesa professional en el
desenvolupament dels àmbits de treball que li són propis, així com una també d’una
major autonomia en el desenvolupament de les seves funcions. Per aquest motiu, un
cop analitzats els factors que concorren en aquesta sol·licitud, es considera adient
enquadrar ambdós llocs com a caps d’unitat nivell 1 amb complement de destinació 22
i codi retributiu A501.
Altrament, des de l’Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació de la Direcció de
Serveis de Recursos Humans es planteja la necessitat de comptar amb un perfil
professional especialitzat que s’encarregui de supervisar, coordinar i executar les
activitats relacionades amb l’àmbit de la gestió d’interinatges per a la constitució de
borses de treball, així com també de la coordinació de la validació de les titulacions
requerides en la selecció de personal. Atesa la vinculació entre els àmbits de selecció i
contractació que constitueixen els eixos fonamentals de l’activitat de l’Oficina d’Accés i
Gestió de la Contractació, es requereix d’una figura especialitzada que, exercint en
adscripció de la Subsecció de Selecció, esdevingui el referent d’ambdós àmbits en el
disseny i desenvolupament dels processos d’interinatge i de les borses de treball, a
més d’exercir el suport i el seguiment tècnic de les accions derivades de la seva
execució. De la mateixa manera, i d’acord amb complexa harmonització de la
normativa de funció pública amb el desenvolupament de l’Espai d’Educació Superior
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Europeu, a aquesta nova figura se li exigiria un plus d’expertesa tècnica, en tant que
jugaria un paper essencial en la realització de l’anàlisi i validació de les titulacions
requerides per a participar en les convocatòries de selecció. D’acord amb l’anàlisi dels
factors organitzatius que concorren en aquest cas, especialment els vinculats amb la
complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions atribuïdes, resulta
plausible la creació d’un lloc de treball singular de responsable de gestió d’interinatges
i validació de titulacions.
Des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius es planteja la
necessitat de crear una figura singular que controli i supervisi el correcte
desenvolupament de les polítiques de seguretat de la direcció de serveis, liderant el
suport operatiu en matèria de seguretat informàtica a la xarxa corporativa. Aquesta
nova figura, ha de desenvolupar un ampli ventall d’activitats imprescindibles per
salvaguardar la seguretat d’equips, dades i sistemes d’informació, minimitzant els
riscos i preservant-los dins del possible d’atacs des de l’exterior i d’eventuals atacs des
de l’interior de la xarxa, des d’una vessant estrictament operativa, ajustant les seves
actuacions a les polítiques de seguretat que es desenvolupen des de la direcció de
serveis. D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas,
especialment els vinculats amb la complexitat tècnica i la capacitat de preveure les
actuacions i fer-hi front amb eficàcia, resulta plausible la creació d’un nou lloc de treball
singular amb la denominació de responsable de la seguretat operativa. Alhora, es
planteja la supressió del lloc de responsable de seguiment de contractes, en tant que
les funcions que realitza està previst que es redistribueixin en d’altres figures de la
direcció de serveis, per facilitar la dotació del nou lloc.
Des de la mateixa Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, es
planteja també la necessitat de crear una figura singular que integri les actuacions que
es realitzen pel que fa a la dotació i el manteniment dels equipaments i serveis
assignats a un lloc de treball, tant aquelles de caràcter material informàtic com
aquelles referides a l’àmbit de les comunicacions i la telefonia. En aquest sentit,
aquesta nova figura assumeix els encàrrecs del responsable de seguiment de
contractes, que s’ha proposat suprimir, i d’una de les dotacions del lloc de responsable
d’atenció a l’usuari, assumint l’aprovisionament i manteniment de tot el maquinari del
lloc de treball, les demandes relatives als equipaments del personal corporatiu així
com la línia de treball sobre la telefonia mòbil corporativa. D’acord amb l’anàlisi dels
factors organitzatius que concorren en aquest cas, especialment els vinculats a la
responsabilitat funcional, al nivell de criticitat de les sol·licituds i les incidències
relatives als equipaments tecnològics del personal corporatiu, així com la complexitat
relacional que exigeix l’atenció a l’usuari, resulta plausible la creació d’un nou lloc de
treball singular de responsable de provisió i gestió de recursos tecnològics dels llocs
de treball. Per facilitar la dotació d’aquest nou lloc, s’amortitzarà una de les dotacions
del lloc responsable d’atenció a l’usuari.
D’altra banda, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica sol·licita, atesa la
necessitat de comptar amb una figura que asseguri la direcció i supervisió del projecte
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de comunitat virtual de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local
(XODEL), la creació d’una nova figura organitzativa que assumeixi la referida
supervisió, així com també s’encarregui de coordinar el seu funcionament. En aquest
sentit, la coordinació i supervisió dels diferents instruments d’anàlisi del
desenvolupament econòmic local que gestiona la XODEL comporta la necessitat de
disposar d’un perfil tècnic especialitzat que entre altres tasques realitzi la dinamització
de les eines de comunicació de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local, l’assessorament i suport tècnic als observatoris, entitats locals i
personal tècnic de la corporació en matèria socioeconòmica, elaboració del catàleg de
productes i serveis de la XODEL, etc. Un cop analitzats els factors organitzatius en
relació amb aquesta petició, resulta plausible la creació d’un nou lloc que s’alinea
coherentment amb la figura del director/a de programa, i que tindrà la denominació de
director/a de programa de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local.
Des de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic es planteja la necessitat de consolidar un àmbit de responsabilitat
específic dins del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local vinculat amb la realització
dels treballs d’investigació arqueològica, documental i de l’art, previs a les obres de
restauració arquitectònica. En l’actualitat, la Gerència de Serveis compta amb un lloc
de treball de director/a de programa de conjunts històrics, el qual ha consolidat la seva
activitat dins del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. En aquest cas, els projectes,
en origen innovadors, que desenvolupa aquest director de programa han evolucionat i
s’han integrat com una línia de treball estable dins del conjunt d’activitats i programes
que desenvolupa la Secció Tècnica d’Investigació, Catalogació i Difusió del Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local, i en conseqüència resulta aconsellable la seva
redefinició organitzativa. D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren
en aquest cas, especialment els vinculats amb la complexitat tècnica i relacional que
caracteritzen les funcions atribuïdes, els quals atribueixen una major responsabilitat en
relació amb l’atribució d’un rol de referent en matèria d’investigació i documentació
històrica, resulta plausible la creació d’un lloc de treball singular de responsable
d’investigació històrica, suprimint la figura existent de director/a de programa de
conjunts històrics.
Des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats es planteja la
necessitat de crear dos llocs de treball singulars sota la figura de dues direccions de
programa, en tant que responen a línies de servei diferenciades i consolidades que
recentment han incorporat recursos econòmics importants. La fonamentació de la
proposta rau en la necessitat de reconèixer una situació de facto que s’està produint
en dues oficines de la Gerència de Serveis, les quals gestionen programes estratègics
per l’activitat i suport que s’ofereix als ens locals amb una línia de servei diferenciada
dins de la seva Oficina. Per una banda, es tracta de programes de suport en matèria
de gestió de les polítiques locals d’habitatge i d’intermediació en deutes de l’habitatge;
i per altra banda, de programes de suport municipal en la planificació, implementació i
gestió de la informació de les activitats i establiments dels municipis de la demarcació
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a través del programari corporatiu Gestor d’Informació d’Activitats (GIA). D’acord amb
l’anàlisi de la proposta, i atès la necessitat de donar impuls a les dues línies de servei
diferenciades que gestiona la Gerència de Serveis, es considera raonable la creació
d’aquests dos llocs de treball singulars, que passaran a denominar-se, per una banda,
director/a de programa de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, adscrit a l’Oficina
d’Habitatge i, per altra banda, director/a de programa del Gestor d’Informació
d’Activitats, adscrit a l’Oficina d’Activitats.
Des de la mateixa Gerència de Serveis, es planteja la necessitat de comptar amb un
perfil professional que s’encarregui de supervisar i controlar a nivell operatiu les
activitats vinculades amb la gestió i coordinació dels projectes transversals de la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, així com la gestió
pressupostària, la contractació i el seguiment dels indicadors de gestió. D’acord amb
l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas, especialment els
vinculats amb la complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions
atribuïdes, els quals atribueixen una major responsabilitat en relació amb l’atribució
d’un rol de referent operatiu, considerem adequada l’opció organitzativa de crear un
lloc de treball singular de responsable de suport a la gestió de projectes transversals.
Des de la Gerència de Serveis de Benestar Social es planteja la necessitat de crear
una figura singular que centralitzi la planificació, coordinació, supervisió i avaluació del
servei local de teleassistència que ofereix la Diputació de Barcelona, en col·laboració
amb els ajuntaments de la demarcació. L’encàrrec previst per al lloc és el de
centralitzar la gestió del projecte i la interlocució, tant amb l’empresa adjudicatària com
amb les altres administracions vinculades, facilitant així la coordinació i organització de
les actuacions i l’assessorament tècnic necessaris pel bon desenvolupament del
servei, assumint el rol i el nivell de responsabilitat que implica el control i la supervisió
de serveis externalitzats. D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren
en aquest cas, especialment els vinculats amb la complexitat tècnica i relacional que
caracteritzen les funcions atribuïdes, els quals atribueixen una major responsabilitat en
relació amb l’atribució d’un rol de referent en matèria de gestió del servei de
teleassistència, resulta plausible la creació d’un nou lloc de treball singular amb la
denominació de responsable del servei de teleassistència.
Des de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR es
planteja la necessitat de comptar amb un perfil professional que s’encarregui de
supervisar, coordinar i executar les activitats relacionades amb l’àmbit de la mediació
interna, així com de la coordinació de les activitats d’atenció als usuaris dels serveis
assistencials. En aquest sentit, es requereix d’una figura especialitzada en la gestió de
conflictes, que en dependència directa de la gerència de serveis, s’encarregui de
dissenyar i portar a terme intervencions preventives de conflictes, liderar processos per
a la recerca d’acords, així com actuar de referent i conductor de grups de consens del
seu àmbit d’actuació. D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en
aquest cas, especialment els vinculats amb la complexitat tècnica i relacional que
caracteritzen les funcions atribuïdes, els quals atribueixen una major responsabilitat en
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relació amb l’atribució d’un rol de referent en matèria de gestió de conflictes tant a
nivell intern com extern, en relació amb els usuaris dels serveis assistencials, resulta
plausible la creació d’un lloc de treball singular de responsable de mediació.
Altrament, davant de la necessitat de procedir a la provisió del lloc de director/a de
Palau Güell, es planteja l’oportunitat, d’acord amb la valoració de la seva missió i
funcions, de requalificar aquest lloc de treball per tal d’identificar fidelment el seu actual
nivell de complexitat tècnica i responsabilitat. Aquest lloc, actualment amb un nivell 30
de complement de destinació i un complement específic identificat amb el codi
retributiu A103, té al seu càrrec un equip professional eminentment tècnic i de petita
dimensió que s’encarrega de la gestió d’un espai singular, esdevenint un àmbit de
treball molt especialitzat. En aquest sentit, és evident que des d’un punt de vista
quantitatiu i qualitatiu la seva dotació s’allunya clarament de l’atribuïda a les
direccions/gerències de serveis, tot i que, atès l’alt valor patrimonial de l’equipament, i
la responsabilitat especial derivada del compromís de garantir la conservació i difusió
tant de l’edifici com dels seus fons materials i documentals, així com també de
l’exercici del paper de referent professional en fòrums especialitzats, pot ser enquadrat
en el nivell de classificació dels caps d’oficina corporatius. Per aquest motiu, i amb
l’objectiu d’una major racionalitat i equitat retributiva, es planteja l’assignació al lloc de
director/a del Palau Güell del complement de destinació de nivell 26, i el complement
específic corresponent al codi retributiu A203.
La Gerència de Serveis de Biblioteques sol·licita la revisió del lloc de treball de cap de
la Unitat de Distribució i Magatzem del Departament de Gestió de la Col·lecció, adscrit
a la Secció de Processos Tècnics de l’Oficina de Serveis a la Xarxa de Biblioteques,
per tal de donar resposta a una major complexitat en els processos de treball que es
desenvolupen des d’aquesta unitat. Efectivament, els processos logístics que es
supervisen des d’aquesta unitat han crescut en complexitat i requeriments tècnics, la
qual cosa repercuteix en la dificultat tècnica i complexitat del lloc, i en una major
exigència i responsabilitat a l’hora d’exercir les funcions de comandament. Es per això,
que es considera necessari revisar la classificació del lloc i assignar-li el complement
de destinació 20, així com el complement específic identificat amb el codi retributiu
A503.
Des de la Direcció de Relacions Internacionals es planteja la necessitat d’adequar la
classificació de la Secció Administrativa de manera que es reconegui la complexitat
tècnica en el desenvolupament de les seves funcions, així com el component
estratègic que té dins l’organització de la Direcció en el suport a la consolidació de
l’acció internacional dels govern locals, i es proposa un canvi en la denominació del
lloc, per passar a anomenar-se Secció de Suport Jurídic a les Relacions
Internacionals. En aquest sentit, convé destacar que la Secció Administrativa, a banda
de les funcions de caràcter administratiu, assumeix la vessant jurídica del conjunt de la
Direcció de Relacions Internacionals, amb tota la complexitat que això suposa per la
diversitat en la normativa aplicable, que requereix d’un elevat nivell d’especialització en
jurisdicció dels països amb els que es treballa, i la pluralitat d’actors i entitats amb els
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quals es relaciona en l’exercici de les seves funcions. A banda d’això, atès que la
Secció s’ubica en un lloc estratègic de la línia jeràrquica, assumeix una nova línia de
treball en relació amb l’estratègia organitzativa de la Direcció de Relacions
Internacionals, disposada a reforçar els sistemes integrals de gestió i oferir un nou
enfocament orientat a la gestió de la qualitat de la Direcció. D’acord amb l’anàlisi dels
factors organitzatius que concorren en aquest cas, especialment els vinculats amb la
complexitat tècnica que caracteritzen les funcions atribuïdes, especialment les
vinculades a l’àmbit jurídic, resulta plausible l’actualització de la denominació d’aquest
lloc com a cap de la Secció de Suport Jurídic a les Relacions Internacionals, així com
la seva classificació en el nivell de complement de destinació 25, amb atribució del
complement específic amb codi retributiu A301.
Des de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General es planteja la
necessitat de formalitzar en el seu organigrama una estructura que aglutini el conjunt
de responsabilitats vinculades amb la contractació administrativa general dels àmbits
als quals dona servei (protocol, premsa, seguretat...), per la qual cosa, tenint en
compte el context global de la corporació, l’encaix organitzatiu i la lògica
d’estructuració de la contractació a nivell corporatiu, es proposa la creació de la Unitat
de Contractació. Per altra banda, amb l’objectiu de centralitzar i formalitzar des d’una
perspectiva tècnica la responsabilitat sobre les esferes relatives a la propietat
intel·lectual, transparència, gestió de l’accés a la informació i relació amb la sindicatura
de greuges, que es gestionen des de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General, es requereix d’una figura especialitzada que es responsabilitzi de supervisar i
executar el desenvolupament d’aquests àmbits, i consegüentment es proposa la
creació del responsable de propietat intel·lectual, accés a la informació i transparència.
Així mateix, amb l’objectiu d’identificar més fidelment l’encàrrec funcional de la Unitat
de Comptabilitat, com a unitat de suport a l’actual Gabinet de Premsa i Comunicació,
es proposa la modificació de la seva denominació, la qual passaria a ser Unitat de
Suport i Gestió Econòmica a Premsa i Comunicació.
Altrament, a petició del Gabinet de Premsa i Comunicació es planteja la necessitat
d’implementar una adequació de l’organigrama que implica agrupar, sota una línia de
comandament unificada, d’una banda, totes les activitats vinculades amb les tres línies
estratègiques de comunicació corporativa, i d’altra banda, totes les activitats
vinculades amb la planificació, contractació, desenvolupament i avaluació de les
campanyes publicitàries corporatives. En primer lloc, i amb l’objectiu de superar
l’actual fragmentació de l’estratègia comunicativa entre dues unitats orgàniques, la
Unitat de Redacció i la Unitat de Comunicació Digital Corporativa, es proposa la
integració d’aquestes dues unitats, tot suprimint la Unitat de Redacció, dins d’una
estructura orgànica especialitzada, sota la forma d’una nova Secció de Premsa i
Xarxes Socials, que permeti generar sinèrgies positives i una major eficiència en la
construcció del relat informatiu, especialment en l’àmbit de la publicity. En segon lloc, i
per evitar la fragmentació en el tractament i desenvolupament de l’àmbit d’inversió
publicitària en els diferents mitjans de comunicació, es planteja la integració de les
actuals Unitat de Publicitat i Contractació de Mitjans i Unitat d’Imatge Corporativa i
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Estratègia de Marca, sota una nova Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària,
adequant la denominació de les unitats per reflectir fidelment els àmbits de treball que
comandaran en el nou organigrama.
A petició de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, es planteja la
necessitat d’adequar la classificació de l’actual Oficina de Projectes Transversals i de
Suport a la Gestió i de reconèixer formalment l’adscripció dels equips de treball que de
facto hi estan integrats. Des de fa un temps s’han incorporat a aquesta oficina els
serveis prestats per la Secció d’Assistència a l’Administració de Recursos Humans i la
línia d’assistència en prevenció de riscos laborals. De la mateixa manera, focalitzantse en el desenvolupament de projectes més propers a les necessitats de la direcció
política dels ajuntaments, des d’aquesta oficina s’han desenvolupat projectes que, sent
de naturalesa organitzativa, no sempre s’emmarquen dins de l’àmbit de l’organització
dels recursos humans municipals. Com a conseqüència d’aquests canvis, amb
l’objectiu d’alinear coherentment des d’un punt de vista organitzatiu la tipologia de
projectes i serveis desenvolupats des de la gerència de serveis, resulta aconsellable
reflectir fidelment tant la naturalesa de la responsabilitat i complexitat tècnica
atribuïdes a l’Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió, així com també
els àmbits i equips de treball que ha de dirigir. Per aquest motiu, es considera adient
adequar la classificació de l’oficina com a cap de servei amb complement de
destinació 28 i codi retributiu A202, així com assignar-li la nova denominació de Servei
d’Assistència en Recursos Humans i Suport a la Gestió. Addicionalment, amb l’objectiu
d’identificar millor la naturalesa de les activitats que s’hi realitzen, es proposa
l’actualització de la denominació del Servei d’Assistència en Recursos Humans, el qual
passaria a anomenar-se Servei d’Assistència Jurídica en Recursos Humans.
Des de la Direcció de Serveis Jurídics adscrita a la Secretaria General es planteja la
necessitat d’adequar el seu organigrama mitjançant la racionalització de la seva
estructura orgànica de nivell de comandament intermedi, amb l’objectiu d’aconseguir
una optimització dels seus recursos. Actualment la Direcció de Serveis Jurídics compta
amb dues unitats administratives, que es fan càrrec dels processos administratius i de
recursos humans dels serveis que composen la direcció. La Unitat Administrativa
adscrita al Servei d’Assistència Jurídica Local afegeix, a més, el control i tramitació
d’expedients jurídics vinculats a processos judicials. La proposta suposa, seguint el
model d’altres gerències i direccions de serveis, la unificació de l’equip de treball de
suport administratiu en una única Unitat Administrativa i de Seguiment d’Expedients
Judicials, amb dependència de la Direcció de Serveis Jurídics.
Des de la Intervenció General, es planteja la necessitat d’adequar el seu organigrama
en el seu nivell de comandament intermedi. Concretament, s’exposa la necessitat de
reconèixer formalment l’increment del grau de responsabilitat i complexitat tècnica
assumida per la Unitat Tècnica de Control Intern, en incorporar una nova línia de
treball centrada en la gestió de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS),
alhora que passa a actuar en qualitat d’administrador institucional. En aquest sentit, la
naturalesa del treball realitzat des de la unitat ha anat evolucionant progressivament i
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modificant-se substancialment la complexitat del lloc de treball que, en integrar la nova
línia de treball, passa a comptar amb dues línies de treball diferenciades sota el seu
comandament: la línia encarregada dels ajuts concedits en el marc del Pla de
Concertació Xarxa de Governs Locals, i la línia relacionada amb la gestió de la BDNS i
subvencions concedides a entitats sotmeses al dret privat. La unitat veu incrementat
l’equip de treball al seu càrrec per donar resposta als serveis que ha de prestar,
conformant-se dos equips diferenciats de treball, que, especialitzant-se cadascun en
un d’aquests àmbits, requereixen igualment de polivalència i flexibilitat per atendre
l’altre àmbit en moments que el servei ho requereixi. Tot això ha comportat, com a
conseqüència de la transformació de la naturalesa i context de prestació dels serveis,
la necessitat de reflectir formalment l’increment de la responsabilitat assumida per part
de l’actual Unitat Tècnica de Control Intern, suprimint aquesta estructura per donar lloc
a una nova Secció de Control de Transferències.
D’altra banda, des de la Intervenció General s’ha expressat també la necessitat de
disposar d’una figura que s’encarregui de posar en marxa, coordinar i desenvolupar la
línia de treball d’assessorament i suport tècnic als municipis de la demarcació en
matèria de control intern, atenent a les obligacions que per als ens locals suposa
l’entrada en vigor del RD 424/2017, de 28 de abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern a les entitats del Sector Públic Local. D’acord amb l’anàlisi dels
factors organitzatius que concorren en aquest cas, especialment els vinculats amb la
complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions atribuïdes, considerem
adequada l’opció organitzativa de dotar un lloc addicional de tècnic/a assessor/a, amb
la denominació específica de tècnic/a assessor/a d’assistència municipal en matèria de
control intern.
Per tal de determinar el nivell retributiu que es proposa per a tots els llocs de
comandament o singulars creats o modificats a través de la present modificació de la
relació de llocs de treball, s’han valorat els factors que defineixen de manera
específica cadascun dels llocs, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica
i especial) i condicions de treball, contrastant-los amb els que caracteritzen els
diferents nivells retributius continguts al Catàleg de Valoracions de Referència dels
llocs de treball tipus de la Diputació de Barcelona. Aquesta eina permet, mitjançant la
metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de factors, assignar un
codi retributiu concret en base a una puntuació de referència donada per als llocs de
treball tipus de la nostra organització.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 37.1, lletres b i m, del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, ha estat objecte de negociació en el sí de la Mesa General
de Negociació reunida els dies 30 de gener i 28 de febrer de 2019, l’afectació que les
modificacions de la relació de llocs de treball han pogut comportar en les condicions de
treball dels llocs afectats.
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I, pel que fa a les atribucions que correspon als òrgans de representació unitària,
mitjançant oficis d’11 i 31 de gener i de 3 de març de 2019, s’ha informat de les
modificacions portades a terme a la Junta de Personal.
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans.
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la plantilla i la relació de
llocs de treball.
L’article 126.3 del Text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de
18.4, estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost
requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual
cosa comporta sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15
dies, tal com prescriu l’art. 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3.
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
En ús de les facultats que em confereix l’apartat primer, 4.1.4.b) de la Refosa 1/2018,
sobre nomenaments i delegacions de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de
9.7 (BOPB del 11.7.2018), sotmeto a la consideració del Ple corporatiu, previ informe
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- CREAR, amb efecte de l’1 d’abril de 2019, els llocs de treball base que es
relacionen tot seguit, amb les característiques i funcions que figuren a la fitxa
descriptiva recollida a l’annex I del present dictamen.
Lloc de treball
Enginyer/a tècnic/a en geoinformació i
geomàtica
Tècnic/a mediador/a en consum
Tècnic/a de prevenció i seguretat

Codi retributiu
17.TG01

Forma de provisió
Concurs de Mèrits

20.TG02
20.TG02

Concurs de Mèrits
Concurs de Mèrits
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Segon.- CREAR, amb efecte de l’1 d’abril de 2019, els llocs de treball singulars que
s’indiquen tot seguit, amb les característiques i funcions que figuren a les fitxes
descriptives recollides a l’annex I del present dictamen, adequant la relació de llocs de
treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per la creació d’aquests llocs:
 Responsable de seguretat de recintes:
Orgànic

Descripció

100300020

Unitat
d'Operatives
Seguretat

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

Responsable

S515C201

A

A503

T

C.E. 20

5

de

 Responsable de gestió d’interinatges i validació de titulacions:
Orgànic

Descripció

141040100

Subsecció
Selecció

Lloc de treball
de Responsable

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

S570A221

A

A501

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

S565F221

A

A501

AP

C.E. 22

1

 Responsable de seguretat operativa:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

142112000

Secció de Suport Responsable
Informàtic

AP

C.E. 22

1

 Responsable de la provisió i gestió de recursos tecnològics dels llocs de treball:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

142112000

Secció de Suport Responsable
Informàtic

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

S566B221

A

A501

AP

C.E. 22

1

 Tècnic/a assessor/a d’assistència municipal en matèria de control intern
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

1B0000000

Intervenció
General

Tècnic/a
assessor/a

S193A241

A

TA02

AP

C.E. 24

1
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 Director/a de programa de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

301020100

Subsecció
Director/a
Innovació
del programa
Desenvolup. Econ

Codi
funcional

de S285A211

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

A

DP01

AP

C.E. 21

1

 Responsable d’investigació històrica:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

502012000

Sec.Tèc.d'Investig Responsable
ació, Catalog. i
Difu.

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

S569A221

A

A501

AP

C.E. 22

1

 Director/a de programa de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

503010000

Of. Habitatge

Director/a
programa

Codi
funcional

de S290A211

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

A

DP01

AP

C.E. 21

1

 Director/a de programa del Gestor d’Informació d’Activitats:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

503030000

Of. Activitats

Director/a
programa

Codi
funcional

de S291A211

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

A

DP01

AP

C.E. 21

1

 Responsable de suport a la gestió de projectes transversals:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

503000000

Ger.
Serveis Responsable
d'Habitatge, Urb. i
Act.

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

S565A221

G

A501

GM

C.E. 22

1

 Responsable del servei de teleassistència:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

601032000

Secció Recursos Responsable
per
l'Autonomia
Personal

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

S564F221

A

A501

AP

C.E. 22

1
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 Responsable de mediació:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

602000000

Ger.
Serveis Responsable
Resid.d'Est.Temp.
i Respi

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

S525G211

A

A502

AP

C.E. 21

1

Tercer.- SUPRIMIR, amb efecte de l’1 d’abril de 2019, els llocs de treball singulars
que s’indiquen tot seguit:
 Responsable de seguiment de contractes de la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes d’Informació.
 Una dotació del lloc de responsable d’atenció a l’usuari de la Direcció de Serveis
de Tecnologies i Sistemes d’Informació.
 Director/a de programa de conjunts històrics, de la Gerència de Serveis
d’Equipaments, Urbanisme, i Patrimoni Arquitectònic.
Quart.- DECLARAR a extingir els llocs de treball de referent de seguretat i
controlador d’accessos, amb efecte de l’1 d’abril de 2019.
Cinquè.- RECLASSIFICAR, amb efecte de l’1 d’abril de 2019, els llocs de treball que
es relacionen a continuació, amb les característiques i funcions que figuren a les fitxes
descriptives recollides a l’annex I del present dictamen, adequant la relació de llocs de
treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per aquestes reclassificacions:
 El lloc de cap de la Unitat Tècnica de Seguretat passa a estar identificat amb un
nivell 22 de complement de destinació:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

100300010

Unitat Tècnica de Cap de la unitat
Seguretat

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

A501G221

A

A501

T

C.E. 22

1

 El lloc de cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat passa a estar identificat
amb un nivell 22 de complement de destinació:
Orgànic

Descripció

100300020

Unitat
d’Operatives
Seguretat

de

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

Cap de la unitat

A501G221

A

A501

T

C.E. 22

1
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 El lloc de director/a del Palau Güell passa a estar identificat amb un nivell 26 de
complement de destinació:
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

105020000

Dir.Palau Güell

Director/a
Palau Güell

Codi
funcional
del A208A261

Jor. Hor. F.P.

CD C.Esp. Dot

A

26

E

Ll.D.*

A203

1

 El lloc de cap de la Unitat de Distribució i Magatzem passa a estar identificat amb
un nivell 20 de complement de destinació:
Orgànic

Descripció

402011021

Unitat
Distribució
Magatzem

Lloc de treball
de Cap de la unitat
i

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

A501G201

A

A503

AP

C.E. 20

1

 El lloc de cap de la Secció Administrativa de la Direcció de Relacions
Internacionals passar a estar identificada com a cap de la Secció de Suport
Jurídic a les Relacions Internacionals i amb un nivell 25 de complement de
destinació.
Orgànic

Descripció

Lloc de treball

605001000

Secció
Suport Cap de la secció
Jurídic Relacions
Internacionals

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD

C.Esp. Dot

A302A251

A

A301

AP

C.E. 25

1

Sisè.- APROVAR, amb efecte de l’1 d’abril de 2019, les modificacions orgàniques
que es relacionen a continuació, així com les fitxes descriptives dels llocs afectats, que
es recullen a l’annex I d’aquest Dictamen, adequant la relació de llocs de treball de la
Diputació de Barcelona en la part afectada per aquestes modificacions:
a) Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
Estructura orgànica de nova creació:
 Unitat de contractació
Estructura orgànica que canvia de denominació:
 La Unitat de Comptabilitat, passa a denominar-se Unitat de Suport i Gestió
Econòmica a Premsa i Comunicació
Lloc singular de nova creació:
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 Responsable de propietat intel·lectual, accés a la informació i transparència
Orgànic
105000020
(./..)

105001000

105001000
(./..)

105010010

105010010

105010010

Descripció
Unitat
Contractació

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD C.Esp.

Dot

Cap de la Unitat

A502A221

A

AP

C.E.

22

A501

1

G

GM

C.M.

17

TG01

2

A

AP

C.E.

21

A502

1

de

Secció Adtva, de
Subvencions
i Tècnic/a mitjà/ana
Convenis
gestió
DS01B171
Secció Adtva, de
Subvencions
i
Convenis
Responsable
S553F211
Unitat Suport i
Gest.
Eco.
Premsa i Com.
Unitat Suport i
Gest.
Eco.
Premsa i Com.
Unitat Suport i
Gest.
Eco.
Premsa i Com.

Cap de la Unitat

A501G221

A

AP

C.E.

22

A501

1

Auxiliar
administratiu/iva

BD01D121

A

AP

C.M.

12

AG01

2

Tècnic/a mitjà/ana
gestió
DS01B171

A

AP

C.M.

17

TG01

1

b) Gabinet de Premsa i Comunicació
Estructura orgànica que es suprimeix:
 Unitat de Redacció
Estructures orgàniques de nova creació:
 Secció de Premsa i Xarxes Socials
 Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària
Estructures orgàniques que canvien de denominació i adscripció:
 La Unitat de Publicitat i Contractació de Mitjans passa a denominar-se Unitat de
Contractació de Mitjans i passa a dependre de la Secció d’Estratègia i
Contractació Publicitària
 La Unitat d’Imatge Corporativa i Estratègia de Marca passa a denominar-se
Unitat d’Estratègia Publicitària i passa a dependre de la Secció d’Estratègia i
Contractació Publicitària.
Estructura orgànica que canvia d’adscripció:
 La Unitat de Comunicació Digital Corporativa passa a dependre de la Secció de
Premsa i Xarxes Socials.
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Orgànic
111001000

111001010

111001010

111001010

111001010
111001020
111001020
111001020
111001020

111011000
111011000
111011000

111011010

111011010

111011010

111011010

111011010

111011010

111011010

Descripció
Secció d'Estratègia i
Contract. Publicit
Unitat
de
Contractació
de
Mitjans
Unitat
de
Contractació
de
Mitjans
Unitat
de
Contractació
de
Mitjans
Unitat
de
Contractació
de
Mitjans
Unitat
d'Estratègia
Publicitària
Unitat
d'Estratègia
Publicitària
Unitat
d'Estratègia
Publicitària
Unitat
d'Estratègia
Publicitària
(./..)
Secció de Premsa i
Xarxes Socials
Secció de Premsa i
Xarxes Socials
Secció de Premsa i
Xarxes Socials
Unitat
de
Comunicació Digital
Corporat.
Unitat
de
Comunicació Digital
Corporat.
Unitat
de
Comunicació Digital
Corporat.
Unitat
de
Comunicació Digital
Corporat.
Unitat
de
Comunicació Digital
Corporat.
Unitat
de
Comunicació Digital
Corporat.
Unitat
de
Comunicació Digital
Corporat.

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD C.Esp.

Dot

Cap de la Secció

A301A241

A

AE

C.E.

24

A302

1

Cap de la Unitat

A501F211

A

AP

C.E.

21

A502

1

Auxiliar
administratiu/iva

BD01D121

G

GM

C.M.

12

AG01

2

Auxiliar
administratiu/iva

BD01D121

A

AP

C.M.

12

AG01

1

Tècnic/a mitjà/ana
gestió
DS01B171

G

GM

C.M.

17

TG01

1

Cap de la Unitat

A

AP

C.E.

21

A502

1

Administratiu/iva
BC02C141
T. aux. informàtica
gràfica
EG31C141

A

AP

C.M.

14

AT01

1

A

AP

C.M.

14

AT01

1

Responsable

S502C211

A

AP

C.E.

21

A502

1

Cap de la Secció

A360A241

A

AE

C.E.

24

A302

1

Redactor/a

CK00A201

A

AE

C.M.

20

TG02

5

Redactor/a

CK00A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

Cap de la Unitat

A501A221

A

AE

C.E.

22

A501

1

T.
producció
editorial-N.2
CG31A201

A

AP

C.M.

20

TG02

1

Redactor/a

CK00A201

A

AE

C.M.

20

TG02

1

Tècnic/a auxiliar
audiovisuals
EG29C141

A

AE

C.M.

14

AT01

1

Responsable

S509C181

A

AP

C.E.

18

A504

1

Responsable

S533A211

A

AE

C.E.

21

A502

1

Responsable

S534A211

A

T

C.E.

21

A502

1

A501F211
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Orgànic

Descripció
(./..)

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor.

F.P.

CD C.Esp.

Dot

c) Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
Estructura orgànica que es suprimeix:
 Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió
Estructura orgànica de nova creació:
 Servei d’Assistència en Recursos Humans i Suport a la Gestió
Estructura orgànica que canvia de denominació:
 El Servei d’Assistència en Recursos Humans passa a denominar-se Servei
d’Assistència Jurídica en Recursos Humans
Estructura orgànica que canvia d’adscripció:
 La Secció d’Assistència a l’Administració dels Recursos Humans passa a
dependre del Servei d’Assistència en Recursos Humans i Suport a la Gestió
Orgànic
131030000
131030000
131030000
131030000
131030000
131030000
131030000
131040000
131040000
131040000
131040000

Descripció
Ser. Assist. Jurídica en
Recursos Humans
Ser. Assist. Jurídica en
Recursos Humans
Ser. Assist. Jurídica en
Recursos Humans
Ser. Assist. Jurídica en
Recursos Humans
Ser. Assist. Jurídica en
Recursos Humans
Ser. Assist. Jurídica en
Recursos Humans
Ser. Assist. Jurídica en
Recursos Humans
Servei Assist. Rec.
Hum. i Suport Gestió
Servei Assist. Rec.
Hum. i Suport Gestió
Servei Assist. Rec.
Hum. i Suport Gestió
Servei Assist. Rec.
Hum. i Suport Gestió

Lloc de treball

Codi
funcional

Cap del Servei

A201A281 A

Jor. Hor.

F.P.

CD C.Esp. Dot

E / T LL.D.* 28 A202

1

Administratiu/iva
BC02C141 G
T.S. dret esp. func.
públ. RRLL
CJ02A201 A

GM

C.M.

14 AT01

1

AP

C.M.

20 TG02

7

Tècnic/a assessor/a S144A241 A

AP

C.E.

24 TA02

2

Tècnic/a assessor/a S144A241 A

T

C.E.

24 TA02

2

Tècnic/a assessor/a S144A261 A

T

LL.D.* 26 TA01

1

Responsable

S501H181 G

GM

C.E.

18 A504

1

Cap del Servei

A201A281 A

E / T LL.D.* 28 A202

1

Economista
CI00A201 G
T.S.
anàlisi
organitzacional
CR01A201 A

GM

C.M.

20 TG02

1

AP

C.M.

20 TG02

1

Tècnic/a assessor/a S103A211 A

AP

C.E.

21 TA03

1
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Orgànic
131040000

131041000

131041000

131041000

Codi
Descripció
Lloc de treball
funcional Jor. Hor.
Servei Assist. Rec.
Hum. i Suport Gestió Tècnic/a assessor/a S164A241 A
T
(./..)
Secció
Assist.Administració
Rec.Humans
Secció
Assist.Administració
Rec.Humans
Secció
Assist.Administració
Rec.Humans

A

F.P.

CD C.Esp. Dot

C.E.

24 TA02

1

T

C.E.

25 A301

1

Cap de la Secció

A301F251

T.G.
humans

recursos
DR01B171 A

AP

C.M.

17 TG01

14

T.G.
humans

recursos
DR01B171 G

GM

C.M.

17 TG01

1

d) Direcció de Serveis Jurídics
Estructures orgàniques que se suprimeixen:
 Unitat Administrativa (1A2010010)
 Unitat Administrativa (1A2020010)
Estructura orgànica de nova creació:
 Unitat Administrativa i de Seguiment d’Expedients Judicials
Orgànic
1A2000010
1A2000010
1A2000010
1A2000010

Descripció
Unitat Admtva. i de
Seguiment d'Exp. Jud
Unitat Admtva. i de
Seguiment d'Exp. Jud
Unitat Admtva. i de
Seguiment d'Exp. Jud
Unitat Admtva. i de
Seguiment d'Exp. Jud

Lloc de treball
Cap de la Unitat
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva
Auxiliar
administratiu/iva

e) Intervenció General
Estructura orgànica que se suprimeix:
 Unitat Tècnica de Control Intern
Estructura orgànica de nova creació:
 Secció de Control de Transferències

Codi
funcional

Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot

A501G221

A

T

C.E. 22

A501

1

BD01D121

G

GT

C.M. 12

AG01

1

BD01D121

A

AP

C.M. 12

AG01

3

BD01D121

G

GM C.M. 12

AG01

3
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Orgànic
1B0042000
1B0042000
1B0042000
1B0042000
1B0042000
1B0042000

Descripció
Secció de Control
Transferències
Secció de Control
Transferències
Secció de Control
Transferències
Secció de Control
Transferències
Secció de Control
Transferències
Secció de Control
Transferències

Lloc de treball

Codi
funcional

Jor.

Hor. F.P. CD C.Esp. Dot

Cap de la Secció

A302A251

A

AP

C.E. 25

A301

1

Administratiu/iva

BC02C141

G

GM C.M. 14

AT01

2

Economista
CI00A201
de T.S. dret esp. dret
fiscal
CJ03A201
de T.S. dret esp. dret
local
CJ01A201
de
Responsable
S502A241

G

GM C.M. 20

TG02

1

A

AP

C.M. 20

TG02

1

A

AP

C.M. 20

TG02

1

A

AP

C.E. 24

A302

1

de
de
de

Setè.- APROVAR les modificacions de la relació de llocs de treball que tenen lloc
fins a l’1 d’abril de 2019, recollides en l’annex II del present Dictamen, com a resultat
de mesures d’adequació de dotacions, dependència i característiques horàries de llocs
ja existents a la corporació, deixant inalterada la resta de la relació de llocs de treball
aprovada en sessió plenària de 13 de desembre de 2018.
Vuitè.- INTEGRAR les modificacions aprovades en els punts anteriors a aquest acord
en la relació de llocs de treball, amb efecte 1 d’abril de 2019, d’acord amb l’annex III
del present Dictamen.
Novè.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de la Diputació de
Barcelona, reflectida en l'annex IV que forma part del present acord, amb efecte de l’1
d’abril de 2019.
Desè.- SOTMETRE L’EXPEDIENT relatiu a l’acord d’aprovació de la plantilla al
TRÀMIT D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per un termini de 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo
i presentar reclamacions davant el Ple. La plantilla es considerarà definitivament
aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Documents vinculats
Fitxa(6c034611592d2c6858b8)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Data signatura
CPISR-1 C Maria Dolores Miró Folgado 15/03/2019, 09:57

Llistat(7fd5ea17e6949274ca4d)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Data signatura
CPISR-1 C Maria Dolores Miró Folgado 15/03/2019, 15:26

Llistat(4e1e85ad7a3c5735611a)
Perfil

Signatari

Data signatura
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Dir. Serveis de Recursos Humans

CPISR-1 C Maria Dolores Miró Folgado 15/03/2019, 15:26

Llistat(4dd279fb0cc186295a7f)
Perfil
Dir. Serveis de Recursos Humans

Signatari
Data signatura
CPISR-1 C Maria Dolores Miró Folgado 15/03/2019, 09:59

Diligència(c3cf93df8f128da0fcf0)
Perfil
Signatari
Secretaria Delegada CIS
CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso Camps

Data signatura
21/03/2019, 13:19

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa 5), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat
no adscrit (1 i l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de
la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 41 vots a favor i 6 abstencions.
1.4.- Dictamen de data 21 de març de 2019, pel qual es proposa la correcció de
l’error material detectat en la Relació de llocs de treball que acompanya al
Pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019, així com la
modificació de la Relació de llocs de treball aprovada per acord del Ple, en
sessió de 19 de juliol de 2018, tot de conformitat amb el que disposa l’article
109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (núm. expedient 2019/5586)”.
“El Ple de data 13 de desembre de 2018, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost
General de la corporació per a l’any 2019, integrat pel de la pròpia corporació, els dels
seus Organismes autònoms: Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i
Patronat d’Apostes, per l’estat de previsió de despeses i d'ingressos de la societat
"Xarxa Audiovisual Local, SL" (XAL) i els consorcis que integren el sector públic de la
Diputació de Barcelona. Posteriorment aquest Pressupost va esdevenir definitivament
aprovat en no presentar-se reclamacions dins del període d’exposició pública contra
l’aprovació inicial. La relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen
part del pressupost.
Vist que ha estat detectat un error material en la relació de llocs de treball que forma
part del pressupost General de la Corporació per a l’any 2019, error que figura ja en la
relació de llocs de treball aprovada per acord de Ple núm.103 de 19 de juliol de 2018, i
que es concreta en el codi retributiu que identifica el complement específic assignat a
dues dotacions del lloc d’oficial/a conductor/a de serveis logístics adscrits a la Unitat
de Suport de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, en el
sentit que allà on diu:
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“...
Unitat
602020022 Suport
Unitat
602020022 Suport

de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G
de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G

GM

C.M. 12

PO04 1

TM

C.M. 12

PO04 1

GM

C.M. 12

PO14 1

TM

C.M. 12

PO14 1

...”
Ha de dir:
“...
Unitat
602020022 Suport
Unitat
602020022 Suport

de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G
de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G

...”
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, regula que les administracions públiques
puguin rectificar, d’ofici o a instància dels interessats, en qualsevol moment, els errors
materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans.
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la relació de llocs de treball.
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
En ús de les facultats que em confereix l’apartat primer, 4.1.4.b) de la Refosa 1/2018,
sobre nomenaments i delegacions de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de
9.7 (BOPB d’11.7.2018), sotmeto a la consideració del Ple corporatiu, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- RECTIFICAR parcialment l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, adoptat
en data 13 de desembre de 2018, que va acordar l’aprovació inicial del Pressupost
General de la corporació per a l’any 2019, posteriorment aprovat amb caràcter
definitiu, pel que fa a la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona que
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forma part del mateix, així com, correlativament, la relació de llocs de treball aprovada
per acord del Ple núm.103 de 19 de juliol de 2018, en el sentit d’esmenar l’error
material detectat en allò que fa referència al codi retributiu assignat a les dues
dotacions del lloc del lloc d’oficial/a conductor/a de serveis logístics adscrits a la Unitat
de Suport de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, en el
sentit que allà on diu:
“...
Unitat
602020022 Suport
Unitat
602020022 Suport

de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G
de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G

GM

C.M. 12

PO04 1

TM

C.M. 12

PO04 1

GM

C.M. 12

PO14 1

TM

C.M. 12

PO14 1

...”
Ha de dir:
“...
Unitat
602020022 Suport
Unitat
602020022 Suport

de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G
de Oficial/a conductor/a
serveis logístics
MC02D121 G

...”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.5.- Dictamen de data 15 de març de 2019, pel qual es proposa aprovar
definitivament el Reglament de les relacions electròniques en el marc dels
procediments administratius en l’àmbit de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona (exp. núm. 2018/16458).
“
I. SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LES RELACIONS
ELECTRÒNIQUES EN EL MARC DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN
L’ÀMBIT DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 25 d’octubre de 2018, va aprovar
un dictamen (AP 135/18), el text íntegre del qual disposava el següent:
“I. Antecedents
1. L’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) és un element
imprescindible per garantir els principis d’eficiència, eficàcia, transparència i agilitat en la
gestió que han de regir l’actuació de qualsevol administració pública i una obligació
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imposada normativament per al bon funcionament d’aquesta. Aquestes tecnologies, que
afecten profundament la forma i contingut de les relacions entre les administracions
públiques i els seus empleats públics, estan sotmeses a una evolució constant.
2. L’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) imposà una
administració predominantment electrònica, interconnectada i transparent, amb vista a
una millora en l'agilitat dels procediments administratius i una reducció del temps de
tramitació.
3. La LPACAP ha introduït modificacions destacables, tant pel que fa al règim de les
notificacions administratives, com pel que fa als subjectes obligats a relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques. En aquest sentit, l’article 14.2.e)
disposa que estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics els empleats de les
administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de
la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per
cada administració. A més a més, l’apartat 3r de l’article 14 de la LPACAP disposa que,
reglamentàriament, les administracions públiques podran establir l’obligació de
relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i
per a certs col·lectius que, per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació
professional o altres motius, quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat d’aquests
mitjans.
4. L’administració electrònica està arrelada dins la gestió diària de la Diputació de
Barcelona com a motor de canvi i desenvolupament en termes de proximitat, participació
i accessibilitat, de conformitat amb els principis de transparència, eficàcia, eficiència i
qualitat. Prova d’aquesta sensibilitat corporativa per garantir l’accés de tot el personal a
les noves tecnologies és l’assignació a tots els empleats d’un correu electrònic
corporatiu, així com l’accés universal a les diferents plataformes corporatives
d’informació i de gestió actualment implementades a la Diputació de Barcelona: la
Intradiba i l’Espai Personal. Per afegiment, des de l’any 2013, la Diputació de Barcelona
ha vingut desenvolupant l’aplicació informàtica anomenada TeDiba o portafirmes
electrònic, l’eina que es fa servir per tramitar i fer el seguiment electrònicament dels
decrets i altres resolucions administratives de la corporació.
5. Amb vista a què la tramitació electrònica de les relacions entre la Diputació de Barcelona
i els seus empleats, així com d’altres subjectes, que es donin en l’àmbit dels
procediments administratius de recursos humans, constitueixi l’actuació habitual de la
corporació, és necessari comptar amb un Reglament que reguli la tramitació electrònica
dels procediments administratius de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit
mitjançant el canal electrònic.
6. Per Decret de Presidència número 6532/18, de 22 de juny, es constituí la Comissió per a
l’Estudi del Projecte de Reglament de les relacions electròniques dels procediments
administratius en l’àmbit de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, la qual s’ha
reunit en dates 20 de juliol i 4 d’octubre de 2018 i ha emès el seu informe favorable sobre
el text del Reglament proposat.
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7. En base a les disposicions de l’article 133.1.4 de la LPACAP no és d’aplicació el tràmit
de consulta pública d’aquest Projecte de Reglament, donat que és una norma
organitzativa, en tant que afecta als empleats, exempleats, becaris i participants en
processos selectius de la corporació. Precisament per aquest fet, va ser objecte d’un
tràmit específic d’informació als representants dels treballadors de la Diputació de
Barcelona, realitzat per part de la Direcció de Serveis de Recursos Humans amb la Junta
de Personal en data 27 de setembre de 2018.
8. Finalment, als efectes de claredat, es considera que la denominació més adequada del
Reglament és la de Reglament de les relacions electròniques en el marc dels
procediments administratius en l’àmbit de recursos humans de la Diputació de
Barcelona.
II. Fonaments de dret
1. L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en
el mateix sentit, l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que, en la seva
qualitat d’administració pública de caràcter territorial, i dins l’esfera de llurs
competències, correspon als ens locals la potestat reglamentària.
2. El procediment per a l’aprovació de les ordenances locals es troba regulat als articles
128 i següents de la LPACAP, 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LBRL), 178 i següents del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril –el qual fa
extensible el procediment als reglaments locals–, i 60 a 66 del Reglament d’Obres i
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
3. L’article 14.2.e) de la LPACAP disposa que “en tot cas, estan obligats a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol
tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents: (...) e) Els
empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb
elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament
cada Administració”.
4. L’article 14.3 de la LPACAP determina que “Reglamentàriament, les administracions
poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a
determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la
seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat
que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris”.
5. Els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la LPACAP regulen, respectivament, la notificació, les
condicions generals per a la pràctica de les notificacions, la pràctica de les notificacions
en paper, la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics i les notificacions
infructuoses.
6. L’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 83/04, de 29 de
gener, estableix el requisits sobre la validesa de les comunicacions internes trameses pel
correu electrònic corporatiu; el Decret número 11670/16, de 24 de novembre, aprova la
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Instrucció 2/2016, de 24 de novembre de 2016, que fa referència a la producció i
validesa de documents electrònics de la corporació, i a la determinació dels elements i
especificitats que els caracteritzen; i, finalment, el Decret número 222/18, de 19 de gener
de 2018, aprova la Instrucció 1/2018, per la qual es determinen els mitjans electrònics
per a la pràctica de les notificacions dels òrgans administratius de la Diputació de
Barcelona.
III. Proposta de Reglament, informe jurídic i memòria justificativa
1. Amb la finalitat de regular les relacions electròniques en el marc dels procediments
administratius en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat una proposta de
Reglament, en relació amb la qual, la Secretaria General ha emès un Informe jurídic –
adjunt al present dictamen com a Annex II– en què es realitza una anàlisi de cadascun
dels preceptes del Projecte de Reglament i es conclou que aquest s’adequa a la
normativa vigent.
2. Altrament, en l’expedient consta una memòria justificativa –també adjunta al present
dictamen com a Annex III–, elaborada conjuntament per la Direcció de Serveis de
Recursos Humans i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes corporatius, en què
es realitza una definició bàsica dels aspectes relatius al disseny funcional de les eines
que el Reglament vol implementar i es conclou que són viables tecnològicament.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vistos els articles
128 i següents de la LPACAP, 49 de la LBRL, 178 i següents del TRLMRLC, i 60 a 66 del
ROAS, previ l’Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de les relacions electròniques en el
marc dels procediments administratius en l’àmbit de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que s’adjunta com a Annex I.
SEGON.- SOTMETRE aquest acord i la resta de l’expedient al tràmit d’informació pública,
prèvia la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i a la Seu electrònica de la corporació, per un termini de 30 dies hàbils, durant el qual
podran presentar-se les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que es considerin
pertinents. En cas de no haver-hi cap al·legació, reclamació o suggeriment, els acords
inicials esdevindran definitius.
TERCER.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en
el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i
fefaent d’aquest, tot això d’acord amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
QUART.- DETERMINAR que l’entrada en vigor del Reglament es produirà un cop
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985,
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de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i una vegada s’hagi publicat en el BOPB
el text complet del Reglament ”.

II. AL·LEGACIONS FORMULADES EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA
En data 23 de novembre de 2018, va tenir entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona, amb número de registre 1800025890, l’escrit següent:
“AL·LEGACIONS AL REGLAMENT DE LES RELACIONS ELECTRÒNIQUES EN EL
MARC DEL PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN L'ÀMBIT DE RECURSOS HUMANS
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Abel López Fernández, amb document d'identitat núm. 3814XXXX-X, amb qualitat de
Secretari General de la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Barcelona, com a
d'aquesta, amb domicili a efectes de notificacions al mateix lloc de treball, davant del
President compareix i, com millor s'escaigui en Dret
EXPOSO
Que està subjecte a informació pública l'aprovació inicial del Reglament de les relacions
electròniques en el marc dels procediments administratius en I’àmbit de Recursos Humans
de la Diputació de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
6 de novembre de 2018.
Que dins del termini legal concedit i a l'empara de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, formulo les següents:
AL·LEGACIONS
Primera.- Si bé CCOO considera positiu l'avenç que suposa la digitalització en les
administracions públiques, en particular en la nostra organització, el nou paradigma de
l'administració electrònica no està exempt de dificultats quant a la seva implementació ateses les
implicacions de readequacions organitzatives i implementacions tecnològiques.
En aquest sentit, l'Administració General de l'Estat ha promulgat el Real Decreto-Ley
11/2018 de 31 de agosto pel qual es dota d'una pròrroga de dos anys en l'aplicació de la Llei
39/2015 de procediment administratiu comú que legisla sobre els àmbits relacionats
precisament amb aquests aspectes la implantació de l'administració electrònica. Aquest
termini pretén conferir maduresa al marc públic procedimental regulat que confereixi plenes
garanties d'aplicabilitat, com ara i d'entre altres el registre general d'entrada. Aquesta
maduresa valorem que s'ha d'estendre a l'àmbit de la relació confiable i fefaent entre
corporació i treballadors i treballadores.
Segona.- A escala social existeix així mateix, en un sentit de conciliació i de clima laboral
saludable, el concepte de desconnexió tecnològica. Trucades telefòniques, missatgeria
electrònica, interacció amb els sistemes d'informació corporatius són algunes de les
situacions en què de vegades es veuen sotmesos part del personal fora del seu horari
laboral.
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Considerem que aquest reglament afecta a les condicions de treball dels treballadors i
treballadores de la Diputació de Barcelona, com a mínim, en els temes de conciliació per
tant, s'hauria d'haver negociat amb els sindicats.
La permanent i ubiqua comunicació que ens proposa aquest reglament en la relació
corporació — treballador i treballadora pel que fa a les comunicacions i notificacions
valorem- va en sentit contrari al que és desitjable en un ambient laboral equilibrat, a més
de qüestionar la seguretat jurídica que requereix el procedimen t. Els temps de descans
en els dies laborables, els caps de setmana, els dies de permís o les vacances
constituirien ara dies hàbils de comunicació i notificació efectiva, cosa que considerem
un retrocés que no s'hauria de produir i que proposem es modifiq ui.
És per això, que entenem necessari que s'apliquin períodes d'exempció en la
comunicació de la corporació, com poden ser: vacances (i períodes pre i post
vacacionals), horari no laboral, incapacitat temporal, dies de permís i caps de setmana.
Tercera.- La naturalesa d'un reglament es detallar el procediment necessari per normalitzar
l'execució de determinades activitats, en el marc de la legislació en el que s'exerceixen
aquestes activitats. Operen com eines per l'execució detallada de les Ileis a les que fan
referència. En aquest cas, la majoria del reglament es limita a reiterar textualment el
redactat de la Llei.
No deixa de sorprendre que el primer desenvolupament reglamentari i iniciativa que ha
provocat la promulgació de la Ilei 39/2015 promoguda per potenciar i impulsar
l'administració electrònica en la relació administracions públiques i ciutadania i societat civil,
sigui en la Diputació de Barcelona només una normativa de relació laboral obviant la
regulació amb la resta de ciutadans que també es relacionen amb aquesta administració,
com s'està portant a terme en aquelles administracions que han desenvolupat el seu
reglament. Els empleats públics també som ciutadans.
El rígid establiment de terminis i la forma laxa no garantista en què es dona com a
assabentats als treballadors i treballadores (10 dies des que la corporació envia la
notificació a l'entorn informàtic com ara correu electrònic i portal de l'empleat), sense-que
hagi de quedar constància de l'accés de l'interessat, fa que per determinades situacions es
generi una situació d'indefensió.
També estimem que no es fa un trasllat que garanteixi els drets de la firma escrita a les
firmes digitals en la notificació de fets on els interessos deis i les treballadores poden
veure's perjudicats.
En aquest sentit, estimem necessari:
 Habilitar un sistema de firma electrònica explícit de les notificacions per aplicar-les i no el
mer transcórrer d'un període de dies en les casuístiques de possible lesió de drets deis i
de les treballadores.
En aquest sentit ens remetem a la Ordenanza Reguladora del Procedimiento
Administrativo Común Electrónico En La Administración Local en el seu Article 20.
Expedició i pràctica electrònica de la notificació Punt 4. Apartat c) "Deberá quedar
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constancia del acceso del interesado o de su representante al contenido de la
notificación, con indicación de la fecha y la hora en que se produce."
 Introduir en la pràctica de les notificacions electròniques la garantia de permanència
del missatge en la bústia associada o en la seu electrònica, si més no en tant
segueixin oberts els terminis per impugnar Pacte objecte de la notificació.
 Tipificar les notificacions depenent de les seves implicacions per aplicar el nivell
d'incidència i tractament de la notificació.
 Preveure que es generi una copia o un justificant en els cas de presentació de sol·licituds
o escrits. Així, per exemple, en l’Article 5. Tramitació electrònica de les sol·licituds
formulades en l'àmbit dels recursos humans", es fa esment a la utilització de formularis
específics, o en cas d'inexistència, del formulari genèric disponible, però no és preveu
que es generi una còpia de la sol·licitud pel sol·licitant, la qual cosa pot provocar
indefensió per aquest en cas de posteriors reclamacions.
 Considerar un especial tractament per als col·lectius de poca o nul·la interacció amb els
sistemes informàtics amb aplicació de períodes transitoris, alfabetització digital i
habilitació efectiva dels recursos informàtics.
Per tot el que s'ha exposat,
SOL·LICITO
Que havent presentat aquest escrit, s'admeti i tenint per interposades en temps i forma les
al·legacions formulades s'incorporin al text reglamentari objecte d'aquestes”.

III. AVALUACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I FONAMENTS DE DRET
Amb la finalitat de realitzar una anàlisi individualitzada de cadascuna de les
al·legacions presentades, s’identifiquen en l’avantdit escrit d’al·legacions els àmbits
temàtics que s’enuncien seguidament, els quals són objecte de les valoracions
jurídiques següents:
a) Manca de negociació prèvia del contingut del Reglament amb els sindicats
L’àmbit de la negociació col·lectiva no abasta tota l’activitat que du a terme
l’Administració, sinó determinats àmbits legalment acotats per l’article art. 37 de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, entre els quals no es troba l’aprovació de reglaments. D’altra banda, es
constata el fet que la notificació mitjançant un sistema digital no té una major
incidència que les notificacions practicades en paper en l’àmbit de la conciliació
personal i professional.
b) Aplicació de períodes d’exempció en la pràctica de notificacions adreçades
als empleats/ades
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El termini per a la pràctica de les notificacions, per raons de jerarquia normativa, no es
pot regular a través d’aquest Reglament. És l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP), el que determina que tota notificació s’haurà de cursar en el termini de 10
dies a partir de la data en què hagi estat dictat l’acte administratiu.
Quant al rebuig de les notificacions, també és la LPACAP la que estableix en el seu
article 43.2.2n que quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter
obligatori s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la
posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
Amb vista a evitar el desconeixement dels empleats/ades de l’existència de
notificacions pendents de practicar, el Reglament articula un doble canal d’avís: un
avís al correu electrònic corporatiu o al subministrat a aquests efectes (art. 3.1
Reglament) i un avís al telèfon mòbil de l’empleat/ada (art. 3.3 Reglament). Per
afegiment, l’article 3.4.b) del Reglament disposa que no es produiran els efectes del
rebuig quan d’ofici o a instància de la persona destinatària es comprovi la
impossibilitat tècnica o material d’accedir a la notificació.
Altrament, en el marc de les notificacions que actualment es tramiten en paper en
l’àmbit de recursos humans, els dies de vacances, dies pre i post vacacionals i dies de
permís no resten exclosos del còmput dels terminis, fet que resta sentit a aquesta
exigència en el marc de les notificacions electròniques.
c) Manca de vocació de generalitat del Reglament i acotació exclusiva a les
relacions laborals
L’àmbit subjectiu del Reglament no es redueix als empleats/ades de la corporació, sinó
que, com disposen el paràgrafs 2n i 3r del seu article 1.3, s’entenen compresos en
l’àmbit d’aplicació del Reglament el personal directiu professional de la corporació,
els becaris i les persones que realitzin activitats formatives en règim de
pràctiques, així com les persones que participin en processos selectius convocats
per la Diputació de Barcelona, així com els exempleats, sempre que hagin sol·licitat
expressament relacionar-se amb la corporació per mitjans electrònics.
La implantació de l’Administració electrònica a la Diputació de Barcelona amb
caràcter general ja està essent objecte d’estudi i implementació progressiva en base
als treballs del Comitè Directiu per a la implantació de l’administració electrònica i els
seus respectius grups de treball i projectes específics.
d) Constància de l’accés a les notificacions per part dels interessats
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El Reglament fa esment explícit a la compareixença en seu electrònica com a
sistema per a la pràctica de les notificacions electròniques (art. 2.1.2n), el qual, per
definició, comporta deixar constància de l’accés.
D’altra banda, l’article 3.4.a) del Reglament disposa que la plataforma de notificació
generarà un justificant –que també estarà disponible per als empleats/ades
mitjançant impressió– per deixar constància del fet que la notificació ha estat
practicada, i de l’evidència de la data i l’hora en què ha tingut lloc l’accés al contingut
de l’acte. L’evidència serà signada electrònicament, i es dipositarà a l’expedient
corresponent.
El detall d’aquest procediment de generació i documentació fefaent de les evidències,
així com el sistema d’identificació dels empleats/ades o el sistema d’arxiu de les
notificacions i evidències electròniques, per la seva complexitat i diversa casuística, no
pot ser objecte d’aquest Reglament, sinó que serà objecte de la Instrucció tècnica
que el desenvolupi, en la qual treballen actualment la Secretaria General, la Direcció
de Serveis de Recursos Humans, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
corporatius i el Gabinet d’Innovació Digital.
En línies generals, quant a la generació i documentació de les evidències en el marc
de les notificacions electròniques, es treballa en la integració dels instruments que
proporciona el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) a aquests efectes
en els espais corporatius; en relació a la identificació dels empleats/ades es treballa en
la implementació d’un sistema robust basat en un mecanisme de validació multifactor
seqüenciat en dos passos; i pel que fa a l’arxiu de les notificacions i evidències
electròniques, l’opció és la seva ubicació en un repositori digital corporatiu segur, en
consonància amb el que disposa el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).
e) Tipificació de les notificacions en funció de les seves implicacions
El Reglament no preveu una categorització de les notificacions en base a les seves
possibles implicacions o al seu àmbit material. No obstant això, l’article 2.2 del
Reglament, acollint les previsions de l’article 41.1 de la LPACAP, preveu que,
excepcionalment, es pugui notificar per mitjans no electrònics quan el lliurament
directe a la persona interessada sigui necessari per assegurar l’eficàcia de l’actuació
administrativa.
f) Generació de còpies o justificants de les sol·licituds formulades en l’àmbit
de recursos humans
La presentació de sol·licituds a través de la Seu Electrònica de la corporació ja
incorpora aquesta possibilitat.
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g) Suport a empleats pertanyents a col·lectius de poca o nul·la interacció amb
els sistemes informàtics
És una prioritat per a la corporació, i el focus principal de les actuacions materials que
exigirà el desplegament efectiu del Reglament.
La disposició transitòria del Reglament preveu una aplicació progressiva d’aquest a
mesura que els diferents procediments administratius que es tramitin a la Diputació de
Barcelona en l’àmbit dels Recursos Humans s’integrin dins del sistema de notificació
electrònica previst en aquest Reglament, a l’espai habilitat de la Intranet/Extranet
corporativa. A més, aquesta disposició preveu que la Diputació de Barcelona porti a
terme les accions oportunes i habiliti els mitjans tècnics necessaris per tal de facilitar la
progressiva adaptació dels empleats. Finalment, contempla que els procediments
administratius de recursos humans que encara no hagin estat integrats en la
plataforma de notificació electrònica i/o en l’espai de la Intranet/Extranet habilitat es
tramitaran transitòriament en suport paper.
Aquesta adaptació a la nova realitat s’enfortirà a través de la creació de punts de
suport als empleats en matèria de relacions electròniques amb la corporació en
diferents centres de treball i la realització d’accions de formació específiques en la
matèria.
Altrament, a més de les consideracions jurídiques formulades, resulten d’aplicació els
fonaments de dret següents:
1. L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i, en el mateix sentit, l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que,
en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial, i dins l’esfera de
llurs competències, correspon als ens locals la potestat reglamentària.
2. El procediment per a l’aprovació de les ordenances locals es troba regulat als
articles 128 i següents de la LPACAP, 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LBRL), 178 i següents del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril –el qual fa extensible el procediment als reglaments locals–, i
60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
3. L’article 14 de la LPACAP regula el dret i l’obligació de relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques, i els articles 40, 41, 42, 43 i 44
de la LPACAP regulen, respectivament, la notificació, les condicions generals per a
la pràctica de les notificacions, la pràctica de les notificacions en paper, la pràctica
de les notificacions a través de mitjans electrònics i les notificacions infructuoses.
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4. L’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 83/04, de 29
de gener, estableix el requisits sobre la validesa de les comunicacions internes
trameses pel correu electrònic corporatiu; el Decret número 11670/16, de 24 de
novembre, aprova la Instrucció 2/2016, de 24 de novembre de 2016, que fa
referència a la producció i validesa de documents electrònics de la corporació, i a la
determinació dels elements i especificitats que els caracteritzen; i, finalment, el
Decret número 222/18, de 19 de gener de 2018, aprova la Instrucció 1/2018, per la
qual es determinen els mitjans electrònics per a la pràctica de les notificacions dels
òrgans administratius de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment amb les valoracions jurídiques i fàctiques exposades, es conclou la
procedència de desestimar íntegrament les al·legacions presentades contra el
Projecte de Reglament en el tràmit d’informació pública, tot complementant-ho amb
l’adopció de les mesures organitzatives, tècniques i formatives necessàries per tal de
facilitar la progressiva adaptació dels empleats i de la resta col·lectius inclosos en el
seu àmbit d’aplicació a les seves disposicions.
IV. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT, INFORME JURÍDIC I MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA
1. Amb l’objecte de regular les relacions electròniques en el marc dels procediments
administratius en l’àmbit de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, s’ha
elaborat una proposta definitiva de Reglament, en relació amb la qual s’ha de dir
que reprodueix el text aprovat inicialment amb la correcció de dues errates: a l’art.
3.4.a) s’afegeix una coma després del mot pdf a la frase “Aquest accés es produirà
mitjançant l’acte d’obertura del document, en format pdf, objecte de la notificació
[...]” i a l’art. 4.3.1r s’introdueix el pronom que a la frase “quan les persones
interessades que tinguin alguna comunicació que no hagin recollit, accedeixin a
l’espai de la Intranet o Extranet habilitat [...]”. Altrament, s’ha d’afegir que la
Secretaria General ha emès un Informe jurídic –adjunt al present dictamen com a
Annex II– en què es realitza una anàlisi de cadascun dels preceptes del Projecte de
Reglament, es fa una avaluació jurídica de les al·legacions que es van presentar en
el tràmit d’informació pública contra el text aprovat inicialment pel Ple de la
corporació en data 25 d’octubre de 2018, i es conclou que aquest s’adequa a la
normativa vigent.
2. En data 10 d’octubre de 2018 es va aprovar una memòria justificativa, elaborada
conjuntament per la Direcció de Serveis de Recursos Humans i la Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes corporatius, que va servir de base per a
l’aprovació inicial del Reglament i que, atès que no s’introdueixen modificacions,
manté la seva vigència.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vistos els
articles 128 i següents de la LPACAP, 49 de la LBRL, 178 i següents del TRLMRLC, i
60 a 66 del ROAS, previ l’Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
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d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades contra el
Reglament de les relacions electròniques en el marc dels procediments administratius
en l’àmbit de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, aprovat inicialment pel
Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 d’octubre de 2018 (AP 135/18).
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament de les relacions
electròniques en el marc dels procediments administratius en l’àmbit de
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que s’adjunta
com a Annex I.
TERCER.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la
còpia íntegra i fefaent d’aquest, tot això d’acord amb els art. 56.1 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 65.3 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
QUART.- PUBLICAR el text complet del Reglament al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i inserir un anunci de referència al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
CINQUÈ.- DETERMINAR que, un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils
previst als article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, l’entrada en vigor del Reglament es produirà l’endemà de la data en què
s’hagi publicat en el BOPB el text complet del Reglament.
SISÈ.- DISPOSAR que, de conformitat amb les determinacions de la Disposició
Transitòria del Reglament aprovat, per la Direcció de Serveis de Recursos Humans i la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius s’adoptaran les mesures
organitzatives i tècniques per tal que:
a) Les comunicacions, les notificacions i la resta d’actuacions realitzades per
mitjans electrònics s’implementin de manera progressiva, a mesura que els
diferents procediments administratius que es tramitin a la Diputació de Barcelona
en l’àmbit dels Recursos Humans s’integrin dins del sistema de notificació
electrònica previst en aquest Reglament, a l’espai habilitat de la Intranet/Extranet
corporativa.
b) Es portin a terme les accions oportunes i alhora s’habilitin els mitjans tècnics
necessaris per tal de facilitar la progressiva adaptació dels empleats i la resta
dels col·lectius inclosos en l’àmbit subjectiu d’aquest Reglament a l’administració
electrònica.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=2100
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Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup
polític Entesa (5), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 5 abstencions.
Servei de Programació
1.6.- Dictamen de data 20 de març de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 5/2019 al Pressupost general de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/005628).
“Fets
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2019. Les modificacions
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost.
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en
l’annex I d’aquest dictamen.
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2019. Aquesta
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
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Els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris,
transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació.
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
D’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol
de 2018 (apartat 4.1.4.b), la facultat de formular propostes està delegada en el diputat
delegat d’hisenda, recursos humans, processos i societat de la informació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 5/2019 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, per un import de quaranta-set milions noucents deu mil quaranta-sis euros amb setanta-quatre cèntims (47.910.046,74€), que es
tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de
crèdit, amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
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Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local,
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
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El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció dels Grups polítics Entesa (5), Partit Popular (3) i
CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 36 vots a favor i 11 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
1.7.- Dictamen de data 14 de març de 2019, pel qual es proposa l’aprovació inicial
de la modificació dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública (exp.
núm. 2019/5721).
“El Ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 30 de juny del 1988, va acordar
aprovar els primers estatuts reguladors de l’Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), amb la finalitat de
prestar assistència tècnica als ajuntaments de la província en l’exercici de les funcions
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Des de l’any 1988, els estatuts de l’ORGT s’han modificat en diverses ocasions per
adaptar-se al canvis legals produïts des de la constitució de l’organisme i, també, per
donar una resposta adequada a l’augment quantitatiu i qualitatiu de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic delegades pels
municipis en la Diputació de Barcelona, així com de les que es deriven dels convenis
de col·laboració que s’han subscrit amb altres Administracions públiques.
El passat dia 20 de desembre de 2018, i com a resultat d’un llarg procés de negociació
amb les organitzacions sindicals representants dels personal de l’ORGT, el Ple de la
Diputació de Barcelona va aprovar la integració de la funció pública de l’Organisme de
gestió tributària en la funció pública de la Diputació de Barcelona i la primera relació de
llocs de treball d’aquest Organisme (publicada en el BOPB 20.01.2019). Aquesta
integració fa necessari modificar els preceptes dels estatuts de l’ORGT vigent que
regulen la funció pública pròpia de l’ORGT, en especial els continguts al títol sisè
dedicat al règim d’organització administrativa i recursos humans, així com els
preceptes concordants.
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També, durant l’any 2018, s’han produït canvis normatius rellevants, especialment en
matèria de protecció de dades, de contractació administrativa, que convé recollir en els
Estatuts de l’ORGT.
En matèria de protecció de dades, el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades i, posteriorment, la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, han reforçat les mesures tècniques i organitzatives en aquest àmbit, entre les
quals destaca l’obligació de designar un delegat/da de protecció de dades (DPD) en
els organismes públics, que assessori i supervisi el compliment de la normativa de
protecció de dades amb total independència. Per aquest motiu, s’ha considerat oportú
afegir una disposició addicional segona en els Estatuts que contempli aquesta nova
figura a l’ORGT.
En matèria de contractació, també resulta necessari adequar els Estatuts a la nova
normativa reguladora de la contractació administrativa com a conseqüència de
l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE (LCEUR) i 2014/24/UE, de 26.02.2014 (LCUER
2014/536), (en endavant LCSP).
Finalment, escau adequar la redacció de determinats articles dels Estatuts a la nova
denominació de l’Ordenança General de gestió, liquidació , inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa; així com adaptar i
precisar aspectes puntuals de determinats preceptes a la normativa sorgida amb
posterioritat a la darrera modificació dels Estatuts de l’Organisme.
Per tant, en congruència amb les modificacions normatives produïdes, resulta
necessari modificar els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de febrer de 2015 i
publicats en el butlletí oficial de la província de 4 de maig de 2015, resultant afectats
els articles 2.1; 3.2; 5.1 apartats g) i); 9 apartat i); 12 apartats d) e) f); 14 apartats c) f)
m); 15.3; 17; 18 apartats f) g) h) i); 19.1.2; 20.1 apartat a); 28.1, apartats f) g) h) i); 30;
32.1.2; 39.1.3; 40.1.2; 44 i la nova disposició addicional segona, en els termes
següents:
A. Article 2: Es modifica l’apartat 1 que resta redactat de la manera següent:
“1. L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es regeix per la
normativa de règim local, per les directives, lleis i reglaments que li siguin
d’aplicació, per aquests Estatuts i per l’Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
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delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració
interadministrativa.
B. Article 3: Es modifica l’apartat 2 que resta redactat de la manera següent:
“2. L’estructura organitzativa de l’Organisme es compon dels Serveis Centrals,
ubicats a la ciutat de Barcelona, i dels Serveis Territorials que comprenen les
diferents oficines situades en aquells municipis on resulti oportú per a la millor
prestació del servei.”
C. Article 5: Es modifica el punt 1, apartats g), i), que resten redactats de la manera
següent:
“g) L’assessorament jurídic i econòmic en matèria tributària als ajuntaments la
gestió dels quals hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona.
(...)
i) La defensa judicial i l’exercici d’accions judicials i administratives de tota mena,
en defensa dels tributs i dels ingressos de dret públic, la gestió i la recaptació
dels quals hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona.”
D. Article 9: Es modifica l’apartat i) que resta redactat de la manera següent:
“i) Proposar l’aprovació de la modificació del Reglament orgànic i funcional i de
l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es
realitza mitjançant col·laboració interadministrativa”.
E. Article 12: Es modifiquen els 12 apartats d) e) f) que resten redactats de la manera
següent:
“d) Aprovar la proposta dels criteris per a determinar les retribucions
complementàries que corresponguin al personal de l’Organisme i elevar-la a la
Diputació de Barcelona.
e) Aprovar la proposta de les modificacions en l’estructura de l’Organisme, quan no
siguin competència d’un altre òrgan i elevar-la a la Diputació de Barcelona.
f) Aprovar la proposta de la creació d’unitats orgàniques i la dels llocs singulars, en
ambdós casos, de nivells igual o superior al 26.”
F. Article 14:
Es modifiquen els apartats c.1) i c.2) que resten redactats de la manera següent:
“c. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui
comprès entre els límits següents:
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c.1) En els d’obres, més de quaranta mil més IVA (40.000 + IVA) EUR i que no
superin els sis cents mil més IVA (600.000 + IVA) EUR.
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats que no siguin
d’adquisició o alienació de béns immobles, més de quinze mil més IVA (15.000 +
IVA) EUR i que no superin els sis cents mil més IVA (600.000 + IVA) EUR.”
Es suprimeixen els apartats f.1); f.2) i f.5), es renumeren els subapartats i es
modifica el nou apartat f.1) (antic f.3) i el nou f.2), que resten redactats de la forma
següent:
“f.1) Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació
laboral vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de la Diputació de
Barcelona en el cas de personal funcionari, adscrit a l’Organisme.
f.2) Proposar el nomenament i el cessament de les persones per ocupar els llocs de
treball de Gerència, d’adjunt a la Gerència i de la Direcció de Gestió Tributària”.
Es modifica l’apartat m) que resta redactat de la manera següent:
“m. Exercitar les accions judicials necessàries en defensa dels ingressos de la
Hisenda local.”
G. Article 15: Es modifica el punt 3 que resta redactat de la manera següent:
“3. A falta de nomenament, exercirà la suplència el diputat delegat responsable de
l’Àrea d’hisenda de la Diputació de Barcelona”.
H. Article 17: Es modifiquen els 3 apartats per afegir la condició de funcionari de
carrera del grup A1 de qualsevol administració pública, i la menció a la condició de
personal directiu professional de la Gerència i al procediment per al seu
nomenament en concordança amb el Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona (art. 48.4 i 51.1), restant redactats de la manera següent:
“1. La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica
administrativa de l’Organisme i serà exercida per un funcionari de carrera del grup
A1 de qualsevol administració pública. La persona titular, que ha de reunir els
requisits exigits per la legislació, és nomenada per la Presidència de la Diputació i
del seu nomenament es dona compte als òrgans col·legiats de l’Organisme i al Ple
de la Diputació.
El nomenament de la Gerència, en la seva condició de personal directiu
professional, es farà d’acord amb un procediment en què es garanteixi la publicitat i
la concurrència, atenent a criteris de competència professional i experiència en
l’àmbit públic o privat, així com la seva idoneïtat.
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2. La Gerència podrà tenir un/a adjunt/a que també serà nomenat/da pel president
de la Diputació de Barcelona i tindrà les funcions delegades que la Gerència li
atorgui, entre elles la de substituir el/la titular en cas de vacant, absència, vacances
o malaltia, i que serà també un funcionari de carrera del grup A1 de qualsevol
administració pública. Per la necessària relació de confiança tècnica per al
desenvolupament de les funcions que se li atorgui, la Gerència serà escoltada
abans de la proposta i nomenament de la persona.
3. Si no es nomena cap adjunt a la Gerència en cas de vacant, absència, vacances,
malaltia o abstenció legal o reglamentària, la Gerència serà exercida pel funcionari
de carrera del grup A1 adscrit a l’Organisme que la mateixa Gerència designi
mitjançant decret.”
I. Article 18: Es modifiquen els apartats f.1), f.2), g, h, i.2); i.3); i.4) que resten
redactats de la forma següent:
“f. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors amb els imports
següents:
f.1) D’obres, fins a quaranta mil més IVA (40.000 + IVA) EUR.
f.2) De la resta de contractes diferents dels d’obres, fins a quinze mil més IVA
(15.000 + IVA) EUR.”
“g. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar la resta de contractes administratius i
els privats, incloses les alienacions de béns mobles, fins al límit de quinze mil més
IVA (15.000 + IVA) EUR.”
“h. Aprovar la realització de contractes de lloguer i contraprestacions per a la cessió
de béns immobles municipals d’una durada màxima de 5 anys, fins el límit anyal de
quinze mil més IVA (15.000 + IVA) EUR.”
“i. En matèria de personal, exercir les competències següents:
i.1) Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament.
i.2) Contractar el personal laboral.”
i.3) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral i, en el cas del personal funcionari
elevar les actuacions a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona.
i.4) Destinar i traslladar temporalment el personal entre les diferents unitats
orgàniques.”
J. Article 19: Es modifica l’apartat 1 per afegir el terme liquidació i per incorporar l´incís
sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona, i l’apartat 2 per afegir de qualsevol administració pública restant redactat
de la manera següent:
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“1. La Direcció de Gestió Tributària és l’òrgan d’administració encarregat de dirigir i
supervisar la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i els altres
ingressos de dret públic la gestió dels quals hagi estat delegada o encarregada a la
Diputació de Barcelona, i sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Tresoreria
de la Diputació de Barcelona.
2. La provisió de la Direcció de Gestió Tributària seguirà els requeriments previstos
per al sistema de lliure designació i serà requisit per prendre-hi part tenir la condició
de funcionari o funcionària de carrera del grup A1 de qualsevol administració
pública. El seu nomenament i cessament correspon al President de la Diputació de
Barcelona.”
K. Article 20.1: S’afegeix el terme inspecció a l’apartat a) que resta redactat de la
manera següent:
“1. La Direcció de Gestió Tributària té les competències i funcions següents:
a) L’exercici de les funcions de gestió tributària, d’inspecció i de recaptació.”
L. Article 28.1: Es modifiquen els apartats f, g, h, que resten redactats de la manera
següent:
“1. Correspondrà als òrgans de govern de la Diputació de Barcelona l’adopció dels
actes administratius definitius que, en relació amb l’Organisme, facin referència a
les matèries següents:
(...)
f. L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball permanents,
els convenis col·lectius, la de la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries.”
“g. La resolució de les sol·licituds de compatibilitat i el nomenament del personal
directiu professional al servei de l’Organisme. “
“h. L’aprovació de l’oferta pública i el pla d’ocupació, de les bases i les
convocatòries de selecció i de provisió i el nomenament del personal funcionari,
d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats, la separació del servei de personal
funcionari i l’acomiadament del laboral.”
Es suprimeix l’apartat i.1), es renumeren els subapartats següents i s’afegeix el
directiu professional a l’apartat i.1) (antic i.2) que resta redactat de la forma següent:
“i. L’exercici de la direcció superior de tot el personal, competència aquesta que es
concreta en les atribucions següents:
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i.1) Nomenar i disposar el cessament de qui ocupi el lloc de treball directiu
professional de Gerència, Adjunt/a la Gerència, en el seu cas, de la Direcció de
Gestió Tributària i de Secretari de l’Organisme de Gestió Tributària.”
M. Article 30: Es fa un ajust ortogràfic i resta redactat de la manera següent:
“Les funcions de secretaria de l’Organisme de Gestió Tributària són exercides pel
secretari de gestió tributària de la Diputació de Barcelona o funcionari/a en qui
delegui, amb les facultats pròpies del seu càrrec. Aquesta funció abasta la totalitat
dels actes i acords dictats per òrgans de govern i administració de l’Organisme de
Gestió Tributària, llevat dels que versin sobre l’aplicació i efectivitat de tributs o
d’ingressos de dret públic.”
N. Article 32: Es modifiquen els apartats 1 i 2 que resten redactats de la manera
següent:
“1. Les funcions de tresoreria de l’Organisme seran exercides pel tresorer de la
Diputació, amb les facultats pròpies del seu càrrec d’acord amb la seva legislació
específica.
2. El tresorer desenvoluparà les funcions de gestió de la tresoreria i aquelles altres en
relació amb la gestió recaptatòria necessàries per al correcte exercici de les
competències delegades en matèria d’ingressos de dret públic”.
O. Article 39: Es modifiquen els apartats 1 i 3 que resten redactats de la manera
següent:
“1. Per a atendre les funcions que té assignades, l’Organisme s’estructurarà en
Serveis Centrals i Serveis Territorials.”
“3. Els Serveis Territorials s’organitzaran en unitats, oficines i punts d’informació i
gestió situats en diferents municipis, d’acord amb les necessitats dimanants de la
prestació del servei al conjunt de municipis.”
P. Article 40: Es modifica l’apartat 1, que resta redactat de la manera següent:
“1. El personal de l’Organisme serà integrat per:
a) El personal funcionari de la Diputació de Barcelona que prestin servei a
l’Organisme.
b) El personal laboral contractat per l’organisme, a extingir.
c) El personal directiu professional que la Diputació pugui nomenar, d’acord amb
el que preveuen aquests estatuts.
El personal laboral restarà sotmès a l’Estatut dels treballadors, al conveni col·lectiu i
a la resta de normativa legal vigent.
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La contractació com a personal laboral no conferirà als empleats la condició de
treballadors de la Diputació de Barcelona, atesa la naturalesa jurídica de
l’organisme autònom i de la relació contractual que se’n deriva.”
Part de l’antic apartat 2, que s’ha suprimit, s’incorpora a l’apartat 1), es renumeren
els apartats 2 i 3, i es suprimeix part del nou apartat 2 que resta redactat en els
termes següents:
“2. Els funcionaris de la Diputació que prestin serveis a l’Organisme mantindran la
situació de servei actiu a la Diputació.”
Q. Article 44: S’afegeix Diputació de Barcelona en el lloc d’Organisme de Gestió
Tributària, i resta redactat en els termes següents:
“La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això,
continuaran en les seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la
renovació dels membres.
Les previsions anteriors no són d’aplicació a la Gerència ni a la Direcció de Gestió
Tributària que seguiran les determinacions pròpies de la relació estatutària que els
vincula amb la Diputació de Barcelona”
R. Disposicions addicionals: Es modifica el títol de la Disposició addicional única, que
passa a denominar-se:
“Disposició addicional primera. Modificació ex lege”
I s’afegeix una disposició addicional segona, en els termes següents:
“Disposició addicional segona. Protecció de dades
L'Organisme aplicarà les mesures tècniques i organitzatives adequades al
Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018 i resta de normativa vigent sobre
protecció de dades personals.
L'Organisme, de conformitat amb l'esmentada normativa, designarà un delegat de
protecció de dades propi, que haurà de tenir la condició de personal funcionari de
carrera del grup A1, que actuarà com interlocutor davant la Agencia Española de
Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades. El delegat
podrà inspeccionar els procediments relacionats amb la protecció de dades i emetre
recomanacions en l'àmbit de les seves competències.
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Es garantirà la independència del delegat de protecció de dades dins de la
organització, evitant qualsevol conflicte d'interessos.”
Pel que fa al procediment de modificació dels estatuts la normativa vigent no conté una
regulació específica, per la qual cosa, resulta d’aplicació el procediment descrit a
l’article 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprovà el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya (en endavant ROAS), referit al
procediment de constitució i d’aprovació dels estatuts, amb les seves disposicions
concordants.
Vist l’informe previ, preceptiu i no vinculant, de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona, emès en compliment de l’article 3.3, apartat 1 del RD 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 9 apartat f), en relació amb l’article 28,
apartat a) dels estatuts de l’ORGT vigents aprovats pel Ple de la Diputació de
Barcelona de 26 de febrer de 2015 (BOPB 4 de maig de 2015), la competència de
proposar la modificació dels estatuts correspon a la Junta de Govern de l’ORGT, i
l’aprovació correspon al Ple de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable aquesta
Presidència, a proposta a la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària
reunida el dia 7 de març de 2019, eleva al Ple de la Diputació de Barcelona, previ
dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que afecta als articles 2.1; 3.2; 5.1
apartats g) i); 9 apartat i); 12 apartats d) e) f); 14 apartats c) f) m); 15.3; 17; 18 apartats
f) g) h) i); 19.1.2; 20.1 apartat a); 28.1, apartats f) g) h) i); 30; 32.1.2; 39.1.3; 40.1.2; 44
i la nova disposició addicional segona, tal com es detalla en la part expositiva del
dictamen, i de resultes de la qual el text dels Estatuts queda fixat en els termes
següents:
“ESTATUTS DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
ÍNDEX
PREÀMBUL
Títol primer. Identificació, naturalesa i règim jurídic, objectius i finalitats
Article 1. Naturalesa, denominació i personalitat jurídica.
Article 2. Règim jurídic.
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Article 3. Domicili.
Article 4. Capacitat jurídica i potestats administratives.
Article 5. Competències i finalitats.
Títol segon. Òrgans de govern i d’administració, competències i règim de funcionament.
Article 6. Òrgans de govern i d’administració.
Secció primera. La Junta de Govern
Article 7. Concepte.
Article 8. Composició.
Article 9. Competències.
Secció segona. El Consell Directiu
Article 10. Concepte.
Article 11. Composició.
Article 12. Competències.
Secció tercera. La Presidència
Article 13. Concepte.
Article 14. Competències.
Secció quarta. La Vicepresidència
Article 15. Concepte i nomenament.
Article 16. Exercici de funcions delegades per la Presidència.
Secció cinquena. La Gerència
Article 17. Concepte.
Article 18. Competències i funcions.
Secció sisena. La Direcció de Gestió Tributària
Article 19. Concepte i nomenament
Article 20 Competències i funcions
Secció setena. Delegació de competències.
Article 21. Delegació de competències.
Secció vuitena. Règim de sessions dels òrgans col·legiats i recursos administratius
Article 22. Quòrum d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
Article 23. Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats.
Article 24. Adopció d’acords pels òrgans de govern.
Article 25. Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern.
Títol tercer. Coordinació i competències reservades de la Diputació de Barcelona
Article 26. Coordinació.
Article 27. Encàrrec de gestió i de funcions.
Article 28. Competències reservades a la Diputació.
Article 29. Avocació de competències.
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Títol quart. Secretaria, Intervenció i Tresoreria de Fons
Article 30. Secretaria.
Article 31. Intervenció.
Article 32. Tresoreria i disposició de fons.
Títol cinquè. Règim econòmic, patrimoni i contractació
Article 33. Pressupost anual.
Article 34 Execució del pressupost, control, fiscalització, comptabilitat i destinació dels
excedents.
Article 35. Recursos econòmics de l’Organisme.
Article 36. Comptes.
Article 37. Patrimoni.
Article 38. Contractació.
Títol sisè. Règim d’organització administrativa i recursos humans
Article 39. Organització administrativa pròpia.
Article 40. Recursos humans.
Títol setè. Causes d’extinció i els seus efectes
Article 41. Causes d’extinció.
Article 42. Efectes de l’extinció.
Títol vuitè. Règim jurídic i duració del mandat dels òrgans de l’organisme
Article 43. Règim jurídic.
Article 44. Duració del mandat dels òrgans de govern.
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Modificació ex lege.
Disposició addicional segona. Protecció de dades
Disposicions derogatòries
Disposició derogatòria única
ESTATUTS DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
PREÀMBUL
Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de juny de 1988 s’aprovaren els
primers Estatuts de l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, creat amb la finalitat de prestar assistència tècnica als ajuntaments de la
província en l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels seus ingressos
de dret públic.
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La col·laboració interadministrativa en aquesta matèria s’ha exercit mitjançant la figura
jurídica de la delegació de competències prevista, entre d’altres, a l’article 37 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’article 7 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Aquest darrer precepte disposa que les facultats delegades seran exercides per l’òrgan de
l’entitat delegada escaient conforme a les normes internes de distribució de competències
pròpies d’aquesta entitat; resulta així de transcendental importància que l’Organisme de
Gestió Tributària disposi d’un conjunt normatiu suficient i actualitzat per tal d’oferir la
necessària cobertura jurídica a les actuacions que realitza per delegació dels municipis.
Els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària es modifiquen periòdicament per tal de
donar compliment al marc legal vigent en cada moment i per la conveniència d’adaptar els
òrgans i el funcionament de l’Organisme de Gestió Tributària a la realitat social de cada
moment.
TÍTOL PRIMER. IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC, OBJECTIUS I
FINALITATS
Article 1. Naturalesa, denominació i personalitat jurídica
1. L’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local
creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni
especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.
2. La competència d’aquest organisme s’estén al conjunt del territori de la província de
Barcelona per a la realització de les actuacions que comporta la funció administrativa
conduent a la realització dels crèdits i els havers objecte de la delegació, la recaptació dels
quals li correspongui i això sens perjudici de les actuacions que pugui dur a terme fora de la
província de Barcelona, conforme a la normativa i jurisprudència d’aplicació.
Article 2. Règim jurídic
1. L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es regeix per la normativa
de règim local, per les directives lleis i reglaments que li siguin d’aplicació, per aquest
Estatuts i per l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona
o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.
2. Altrament, en l’actuació de l’Organisme resultaran d’aplicació la Llei d’hisendes locals, la
Llei general tributària, els reglaments d’aplicació d’aquesta i la Llei general pressupostària.
Article 3. Domicili
1. L’Organisme de Gestió Tributària té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer
Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Mestral (recinte de la Maternitat), DP 08028. No
obstant això, l’Organisme podrà acordar el trasllat del domicili social dins de la ciutat de
Barcelona, així com l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències
necessàries per a l’exercici de les seves funcions en qualsevol punt de l’àmbit territorial de
la Diputació de Barcelona.
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2. L’estructura organitzativa de l’Organisme es compon dels Serveis Centrals, ubicats a la
ciutat de Barcelona, i dels Serveis Territorials que comprenen les diferents oficines situades
en aquells municipis on resulti oportú per a la millor prestació del servei.
3. El Consell Directiu podrà acordar el trasllat del domicili dins la ciutat de Barcelona. Al
president de l’Organisme de Gestió Tributària correspondrà la facultat d’aprovar
l’establiment, en l’àmbit de la província, de les oficines i punts d’informació que calguin per a
la millor prestació del servei.
Article 4. Capacitat jurídica i potestats administratives
1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències,
l’Organisme de Gestió Tributària, d’acord amb l’ordenament jurídic, té plena capacitat
jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les
accions previstes en les lleis.
2. L’exercici d’aquesta capacitat vindrà delimitada per aquests Estatuts i per les disposicions
aprovades i les resolucions dictades per la Diputació de Barcelona.
3. Per a l’exercici de les seves competències, l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona té reconegudes, en el marc dels presents Estatuts, les potestats i les
prerrogatives administratives següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.

La tributària i la financera
La de programació o de planificació.
La d’investigació, defensa i recuperació d’ofici dels seus béns.
La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes i acords.
La d’execució forçosa del seus actes i acords.
La de revisió d’ofici dels actes i acords.
La potestat sancionadora respecte a la gestió, la inspecció i la recaptació dels
ingressos de dret públic delegats.
La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les lleis, i les
de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en
relació amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de
l’Estat i de la Generalitat.
La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts
per les lleis.
La d’interpretació, modificació i resolució dels contractes administratius.
La de direcció i control immediats dels serveis gestionats per l’Organisme, sens
perjudici de les potestats superiors reservades a la Diputació de Barcelona.
La d’inspecció i control en els termes previstos a la Llei de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya, la llei general tributària i la seva
normativa de desplegament.

Article 5. Competències i finalitats
1. Les competències i finalitats de l’Organisme de Gestió Tributària són:
a. L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions
públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.
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b. La formació i el manteniment dels padrons de tributs, amb l’abast i les condicions que
es convinguin.
c. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes tributaris i altres actes de
gestió que hagin estat delegats en la Diputació de Barcelona.
d. La recaptació en període voluntari i en via de constrenyiment de tota mena de tributs,
a més d’altres ingressos de dret públic.
e. La recaptació dels recursos de la Diputació de Barcelona, i d’altres ens de dret públic
dins de l’àmbit de la província de Barcelona.
f. La realització de tasques d’inspecció dels tributs locals, en règim de delegació de
funcions, o de col·laboració interadministrativa.
g. L’assessorament jurídic i econòmic en matèria tributària als ajuntaments la gestió dels
quals hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona.
h. La informació i assistència al contribuent sobre l’exercici dels seus drets i el
compliment de les seves obligacions tributàries locals.
i. La defensa judicial i l’exercici d’accions judicials i administratives de tota mena, en
defensa dels tributs i dels ingressos de dret públic, la gestió i la recaptació dels quals
hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona.
j. La prestació de qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per a la
millor efectivitat dels anteriors.
2. L’Organisme de Gestió Tributària ostenta, als efectes de la Llei General Tributària, la
condició d’administració tributària habilitada per desenvolupar les funcions regulades en els
títols III, IV i V de dita Llei.
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ, COMPETÈNCIES I RÈGIM
DE FUNCIONAMENT
Article 6. Òrgans de govern i d’administració
El govern, l’administració i la representació de l’organisme està a càrrec dels òrgans
següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La Junta de Govern
El Consell Directiu
La Presidència
La Vicepresidència
La Gerència
La Direcció de Gestió Tributària.

Secció primera. La Junta de Govern:
Article 7. Concepte
La Junta de Govern és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’alta orientació
i fixació de les grans línies d’actuació de l’Organisme, sens perjudici de les facultats
reservades a la Diputació de Barcelona.
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Article 8. Composició
La Junta de Govern tindrà la composició següent:
Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona o diputat o
diputada que aquest nomeni per desenvolupar aquest càrrec.
Vocals: Set diputats/des designats pel Ple de la Diputació de Barcelona.
Article 9. Competències
Correspon a la Junta de Govern:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.
l.

m.
n.

o.
p.
q.
r.
s.

Aprovar el programa d’actuació.
Aprovar la memòria de la gestió feta durant l’any.
Ordenar els aspectes principals del funcionament del servei.
Proposar l’aprovació dels pressupostos i les seves modificacions, d’acord amb allò
que estableixin les respectives Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
Barcelona.
Proposar l’aprovació dels Comptes generals i Inventari de Béns.
Proposar l’aprovació de la modificació d’Estatuts.
Proposar l’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i l’oferta
pública d’ocupació.
Proposar l’aprovació dels Convenis Col·lectius i Acords Marc.
Proposar l’aprovació de la modificació del Reglament orgànic i funcional i de
l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es
realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.
Aprovar les compensacions econòmiques a rebre per satisfer les administracions
públiques o ens públics delegants, per a la realització de les funcions de gestió,
recaptació i inspecció delegades en la Diputació de Barcelona.
Proposar l’aprovació de les taxes que, en el seu cas, hagi de percebre l’ORGT.
Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre
que cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a la Diputació de Barcelona la
seva aprovació.
Aprovar la concertació d’operacions de crèdit.
Declarar la nul·litat de ple dret dels actes dictats pels òrgans de l’ORGT, previ
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, quan concorrin els
motius de nul·litat previstos a les lleis.
Declarar la lesivitat per a l’interès públic dels actes dictats pels òrgans de l’ORGT en
els supòsits previstos a les lleis.
Aprovar els mòduls a abonar als municipis per l’adscripció temporal de personal a
l’ORGT.
Aprovar els criteris de concessió de bestretes als municipis.
Efectuar i acceptar delegacions de competències i encàrrecs de gestió en aquelles
matèries no reservades al ple de la Diputació de Barcelona.
Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies de
l’organisme autònom, les lleis l’atribueixen al ple de les entitats locals i no hagin estat
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reservades a la Diputació de Barcelona o atribuïdes per aquest Estatuts a altre òrgan
de la Diputació de Barcelona o de l’Organisme de Gestió Tributària
Secció segona. El Consell Directiu:
Article 10. Concepte
El Consell Directiu és l’òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinària de l’Organisme.
Article 11. Composició
El Consell Directiu tindrà la composició següent:
President/ta: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona o diputat o
diputada que aquest/ta designi.
Vocals: Quatre diputats designats pel Ple de la Diputació de Barcelona, d’entre els vocals de
la Junta de Govern.
Article 12. Competències
Correspon al Consell Directiu:
a. Aprovar, adjudicar i resoldre els expedients de contractació els imports dels quals no
ultrapassin la xifra de sis milions més IVA (6.000.000 + IVA) EUR i siguin superiors a
sis-cents mil més IVA (600.000 + IVA) EUR. Tanmateix, en aquests contractes els
actes de preparació, execució, modificació, interpretació, liquidació i, en general,
qualsevol altra que no sigui l’aprovació, l’adjudicació o l’extinció del contracte és
competència del president, qui donarà coneixement al Consell Directiu en la primera
sessió que el celebri.
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses derivades
d’aquestes contractacions, incloses les plurianuals, sempre que en aquest cas no
s’ampliï el nombre de quatre anualitats.
La resta de potestats i actuacions previstes a la normativa de contractes del sector
públic no descrites en aquest apartat són competència del president de l’Organisme
de Gestió Tributària.
b. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el Consell Directiu per
a la seva adjudicació.
c. Aprovar l’adquisició, la venda i la cessió gratuïta de béns immobles.
d. Aprovar la proposta dels criteris per a determinar les retribucions complementàries
que corresponguin al personal de l’Organisme i elevar-la a la Diputació de Barcelona.
e. Aprovar la proposta de les modificacions en l’estructura de l’Organisme, quan no
siguin competència d’un altre òrgan i elevar-la a la Diputació de Barcelona.
f. Aprovar la proposta de la creació d’unitats orgàniques i la dels llocs singulars, en
ambdós casos, de nivells igual o superior al 26.
g. Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, i l’autorització i la
disposició de despeses que es derivin, incloses les plurianuals, sempre que en aquest
darrer cas s’observin les prescripcions següents:
1. Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.
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2. Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques
o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70 % per a
l’exercici següent immediat, del 60 % per al segon exercici, i del 50 %, per al tercer
i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va
comprometre’s l’operació.
De l’exercici d’aquesta competència quedaran exclosos els convenis relatius a la
delegació de facultats de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos, l’aprovació
dels quals està reservada al Ple de la Diputació de Barcelona.
h. Aprovar plans i programes llevat del programa d’actuació de l’ORGT.
Secció tercera. La Presidència:
Article 13. Concepte
1. La Presidència és l’òrgan unipersonal que ostenta la màxima representació de
l’Organisme de Gestió Tributària, i en dirigeix el govern i l’administració.
2. La Presidència de l’Organisme exercirà les funcions atribuïdes en aquets Estatuts llevat
que en el decret de nomenament s’estableixi altra cosa.
Article 14. Competències
Correspon a la Presidència:
a. Representar l’Organisme en els actes que ho requereixin i subscriure, en l’esmentada
qualitat, qualsevol tipus de documents que sigui necessari per a la consecució de les
seves finalitats.
b. Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels
òrgans col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.
c. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès
entre els límits quantitatius següents:
c.1) En els d’obres, més de quaranta mil més IVA (40.000 + IVA) EUR i que no
superin els sis cents mil més IVA (600.000 + IVA) EUR.
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats que no siguin d’adquisició
o alienació de béns immobles, més de quinze mil més IVA (15.000 + IVA) EUR i
que no superin els sis cents mil més IVA (600.000 + IVA) EUR.
Aquesta competència inclou l’exercici de totes les potestats en matèria de
contractació i l’autorització i la disposició de despeses derivades d’aquestes
contractacions, incloses les plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el
nombre de quatre anualitats; aquesta limitació no regirà en l’arrendament de béns
immobles.
d. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent la presidència per a la
seva contractació, d’acord amb el que estableix l’apartat c.
e. L’exercici de totes les facultats i potestats en matèria de contractació respecte dels
contractes aprovats i adjudicats pel Consell Directiu, llevat de la seva resolució.
f. Exercir el comandament superior del personal de l’Organisme, competència que
inclou les facultats següents:
f.1) Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació
laboral vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de la Diputació de
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Barcelona en el cas de personal funcionari, adscrit a l’Organisme. f.2) Proposar el
nomenament i el cessament de les persones per ocupar els llocs de treball de
Gerència, d’adjunt a la Gerència i de la Direcció de Gestió Tributària.
Aprovar l’establiment i la supressió, en l’àmbit de la província, de les oficines, dels
punts d’informació i gestió que calguin.
Retre els estats de comptes i proposar l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’Organisme.
Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència de
la Diputació de Barcelona, segons les bases d’execució del pressupost.
Exercitar tot tipus d’accions administratives i judicials, recursos i peticions en defensa
dels drets i interessos de l’Organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de
qualsevol jurisdicció.
Elevar al Ple de la Diputació la proposta d’acceptació dels acords de delegació
adoptats per les administracions i ens públics delegants, dels quals posteriorment es
donarà compte a la Junta de Govern de l’Organisme, en la sessió següent que se
celebri.
Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans.
Exercitar les accions judicials necessàries en defensa dels ingressos de la Hisenda
local.
Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de
l’organisme autònom, la normativa atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el
caràcter de delegable i no hagi estat reservada a la Presidència de la Diputació o
assignada a un altre òrgan.

Secció quarta. La Vicepresidència
Article 15. Concepte i nomenament
1. La Vicepresidència és l’òrgan de govern que substituirà la Presidència i assumirà les
seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia del seu titular.
2. La Presidència de la Diputació nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència
d’entre els diputats que siguin membres del Consell Directiu.
3. A falta de nomenament, exercirà la suplència el diputar delegat responsable de l’Àrea
d’hisenda de la Diputació de Barcelona.
Article 16. Exercici de funcions delegades per la Presidència
A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà les funcions que li delegui
la Presidència de l’Organisme de Gestió Tributària.
Secció cinquena. La Gerència.
Article 17. Concepte
1. La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica administrativa
de l’Organisme i serà exercida per un funcionari de carrera del grup A1 de qualsevol
administració pública. La persona titular, que ha de reunir els requisits exigits per la
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legislació, és nomenada per la Presidència de la Diputació i del seu nomenament es dona
compte als òrgans col·legiats de l’Organisme i al Ple de la Diputació.
El nomenament de la Gerència, en la seva condició de personal directiu professional, es
farà d’acord amb un procediment en què es garanteixi la publicitat i la concurrència, atenent
a criteris de competència professional i experiència en l’àmbit públic o privat, així com la
seva idoneïtat.
2. La Gerència podrà tenir un/a adjunt/a que també serà nomenat/da pel president de la
Diputació de Barcelona i tindrà les funcions delegades que la Gerència li atorgui, entre elles
la de substituir el/la titular en cas de vacant, absència, vacances o malaltia, i que serà també
un funcionari de carrera del grup A1 de qualsevol administració pública. Per la necessària
relació de confiança tècnica per al desenvolupament de les funcions que se li atorgui, la
Gerència serà escoltada abans de la proposta i nomenament de la persona.
3. Si no es nomena cap adjunt a la Gerència en cas de vacant, absència, vacances, malaltia
o abstenció legal o reglamentària, la Gerència serà exercida pel funcionari de carrera del
grup A1 adscrit a l’Organisme que la mateixa Gerència designi mitjançant decret.
Article 18. Competències i funcions
Correspon a la Gerència:
a. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.
b. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’Organisme
de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes
econòmics, administratius i de gestió.
c. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de
plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball.
d. Substituir al director/a de gestió tributària en cas d’absència, vacances o malaltia.
e. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de
l’Organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal.
f. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors amb els imports
següents:
f.1) D’obres, fins a quaranta mil més IVA (40.000 + IVA) EUR.
f.2) De la resta de contractes diferents dels d’obres, fins a quinze mil més IVA (15.000
+ IVA) EUR.
g. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar la resta de contractes administratius i els
privats, incloses les alienacions de béns mobles, fins al límit de quinze mil més IVA
(15.000 + IVA) EUR.
h. Aprovar la realització de contractes de lloguer i contraprestacions per a la cessió de
béns immobles municipals d’una durada màxima de 5 anys, fins el límit anyal de
quinze mil més IVA (15.000 + IVA) EUR.
i. En matèria de personal, exercir les competències següents:
i.1) Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament.
i.2) Contractar el personal laboral.
i.3) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral i, en el cas del personal funcionari
elevar les actuacions a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona.
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i.4) Destinar i traslladar temporalment el personal entre les diferents unitats
orgàniques.
i.5) Aquelles altres no assignades a altres òrgans.
En matèria de gestió d’ingressos de dret públic, exercir les competències següents:
j.1) Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de l’ORGT a les entitats
delegants per l’import que els correspongui.
j.2) Atorgar bestretes ordinàries als ajuntaments delegants, conforme el que estableix
l’article 149.2 del text refós de la Llei d’hisendes locals i els criteris de concessió
aprovats per la Junta de Govern.
j.3) Autoritzar i donar conformitat, si escau, als informes i als comunicats dirigits als
ajuntaments i altres entitats, els ingressos de dret públic dels quals gestiona
l’Organisme.
Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.
L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.
Aprovar les despeses en matèria de la seva competència d’acord amb les previsions
següents:
m.1) En l’àmbit de contractació, fins als límits assenyalats a les lletres f) i g).
m.2) En la resta de matèries, fins al límit de sis mil més IVA (6.000 + IVA) EUR.
Aprovar i ordenar el pagament de la nòmina del personal de l’Organisme d’acord amb
les normes, pactes i convenis aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona.
Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern.

Secció sisena. La Direcció de Gestió Tributària.
Article 19. Concepte i nomenament .
1. La Direcció de Gestió Tributària és l’òrgan d’administració encarregat de dirigir i
supervisar la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i els altres ingressos de
dret públic la gestió dels quals hagi estat delegada o encarregada a la Diputació de
Barcelona, i sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona.
2. La provisió de la Direcció de Gestió Tributària seguirà els requeriments previstos per al
sistema de lliure designació i serà requisit per prendre hi part tenir la condició de funcionari o
funcionària de carrera del grup A1 de qualsevol administració pública. El seu nomenament i
cessament correspon al President de la Diputació de Barcelona.
3. En cas de vacant per manca de nomenament, les competències i funcions assignades a
la Direcció de Gestió Tributària seran exercides, com a competència pròpia, per la Gerència.
Article 20. Competències i funcions.
1. La Direcció de Gestió Tributària té les competències i funcions següents:
a) L’exercici de les funcions de direcció de gestió tributària, d’inspecció i de recaptació,
b) Dictar tota mena d’actes administratius que amb relació a l’exercici de funcions de gestió,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic corresponguin a l’Organisme
de Gestió Tributària.
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c) Resoldre els recursos administratius i les reclamacions que s’interposin contra les
resolucions i actes administratius descrits en els apartats b) i d) d’aquest article.
d) Declarar la inadmissibilitat de les sol·licituds de revisió d’ofici d’actes dictats per
l’Organisme, formulades pels interessats.
2. Els actes dictats per la Direcció de Gestió Tributària esgoten la via administrativa.
Secció setena. Delegació de competències
Article 21. Delegació de competències
Les competències atribuïdes als òrgans de l’Organisme de Gestió Tributària són
susceptibles de delegació de conformitat amb el règim general que regula les delegacions.
Secció vuitena. Règim de sessions dels òrgans col·legiats i recursos administratius:
Article 22. Quòrum d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels òrgans
col·legiats és de la meitat del nombre total dels seus membres, que mai no pot ser inferior a
tres persones.
En segona convocatòria, quinze minuts després, és suficient la presència de tres membres;
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de tota la sessió.
Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, qualsevol òrgan col·legiat
de l’Organisme de Gestió Tributària resta vàlidament constituït si s’ha reunit tots els
membres i ho acorden per unanimitat.
En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que
ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que, d’acord amb les previsions
d’aquests Estatuts, els substitueixin.
2. En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà tenir lloc
una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat
inclosos en l’ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran acreditades les
raons d’urgència per tal que la Presidència de la Diputació, si així ho considera oportú,
exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, en la sessió
següent que celebri, a l’efecte de ratificació.
Article 23. Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats
1. La Junta de Govern i el Consell Directiu celebraran sessions ordinàries, com a mínim, una
vegada al trimestre.
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2. La Junta de Govern i el Consell Directiu es reuniran en sessió extraordinària sempre que
ho consideri necessari la Presidència o a petició d’una quarta part dels membres.
3. La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència i mantindrà una
periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
4. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que
exerceixin els càrrecs de secretari i interventor o funcionaris en qui hagin delegat, i les
persones que ocupen els càrrecs de gerent/a i director/a de gestió tributària.
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables de l’Organisme o
persones alienes que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes
per als quals es requereixi la seva presència.
5. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per la
normativa de règim local i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Article 24. Adopció d’acords pels òrgans de govern
1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal
la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
2. Es consideren com aprovades per assentiment les propostes del president si, un cop
anunciades, no originen cap objecció o cap oposició. Altrament, s’ha de fer votació ordinària
o, si s’escau, nominal.
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació, i si se’n torna a produir de nou decidirà la
Presidència amb el seu vot de qualitat.
4. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran abstenir-se de
votar.
Article 25. Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals i de la resta d’ingressos de
dret públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant
l’òrgan que els hagi dictat.
2. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs no locals i de la resta d’ingressos
de dret públic no locals, els interessants podran formular les accions o recursos
administratius regulats en l’ordenament jurídic.
3. Contra els actes i acords relatius a les matèries no incloses en els dos apartats anteriors,
els interessats podran formular recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de
Barcelona.
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4. En els supòsits que, per raó d’urgència, la Presidència de la Diputació exerceixi
competències atribuïdes a òrgans col·legiats de l’Organisme, els interessats podran
formular recurs de reposició potestatiu davant d’aquella Presidència.
Contra l’acord de ratificació del decret de la Presidència de la Diputació, adoptat per l’òrgan
col·legiat de l’Organisme, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu.
TÍTOL TERCER. COORDINACIÓ I COMPETÈNCIES RESERVADES DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
Article 26. Coordinació
1 Les competències i funcions pròpies de l’organisme es podran exercir mitjançant l’adopció
de les mesures necessàries de coordinació amb unitats, organismes autònoms, entitats
públiques empresarials o societats de la Diputació de Barcelona i amb els consorcis i ens
participats. En especial, quan la Diputació de Barcelona disposi de medis humans i
materials o quan la contractació agrupada sigui aconsellable la Diputació de Barcelona pot
realitzar, per sí mateixa o mitjançant contracte agrupat, obres, serveis i subministraments
per compte de l’Organisme de Gestió Tributària
2. El règim de competències reservades a la Diputació de Barcelona que s’estableix en el
present títol s’entén sense perjudici de les mesures de coordinació que, amb caràcter
general o contingent, puguin ser adoptades pels òrgans corporatius amb l’objectiu
d’optimitzar els recursos humans, tècnics i econòmics al servei de la pròpia corporació i dels
ens dependents o participats.
3. Sens perjudici del règim de competències reservades a la Diputació de Barcelona i de les
mesures de coordinació que puguin ser adoptades pels òrgans corporatius a l’empara de les
previsions establertes en aquest títol tercer, s’estableixen els controls específics següents:
a. Sobre l’evolució de les despeses de personal i de la gestió dels recursos humans de
l’Organisme
b. D’eficàcia
Els controls específics seran exercits per les àrees, òrgans i unitats que determini la
Diputació de Barcelona.
Article 27. Encàrrec de gestió i de funcions
1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència de
l’Organisme podrà ser encarregada a unitats, organismes autònoms, entitats públiques
empresarials o societats de la pròpia Diputació i a consorcis i ens participats, per raons
d’eficàcia o d’optimització dels mitjans tècnics disponibles, que a efectes de la contractació
tindran la condició de medi propi de l’Organisme.
2. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan
competent de l’organisme l’adopció dels actes administratius definitius o complementaris
que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec.
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3. La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de la Diputació i dels
ens que en depenen o en els que participa es durà a terme d’acord amb les determinacions
aprovades, les quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i
l’abast de la gestió i funcions encomanades.
Les activitats realitzades per compte de l’Organisme tindran validesa plena i no necessitaran
de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels òrgans de l’Organisme.
Article 28. Competències reservades a la Diputació
1. Correspondrà als òrgans de govern de la Diputació de Barcelona l’adopció dels actes
administratius definitius que, en relació amb l’Organisme, facin referència a les matèries
següents:
a. L’aprovació i la modificació dels Estatuts.
b. L’aprovació de les ordenances, els reglaments i l’inventari de béns.
c. L’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes, tot això
d’acord amb allò que es disposa a la Llei reguladora de les hisendes locals i a les
bases d’execució del pressupost.
d. El control i la fiscalització dels òrgans de govern i d’administració.
e. L’aprovació i l’adjudicació dels expedients de contractació i l’autorització i la disposició
de despeses en els supòsits següents:
e.1) Que el seu import ultrapassi la xifra de sis milions (6.000.000) EUR.
e.2) Que el número d’anualitats sigui superior a quatre, limitació aquesta que no
regirà en l’arrendament d’immobles.
e.3) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques
o privades sense ànim de lucre, se superin els percentatges del 70 % per a
l’exercici següent immediat, del 60 % per al segon exercici, i del 50 %, per al tercer
i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va
comprometre’s l’operació.
f. L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball permanents, els
convenis col·lectius, la de la fixació de la quantia de les retribucions complementàries.
g. La resolució de les sol·licituds de compatibilitat i el nomenament del personal directiu
professional al servei de l’Organisme.
h. L’aprovació de l’oferta pública i el pla d’ocupació, de les bases i les convocatòries de
selecció i de provisió i nomenament del personal funcionari, d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovats, la separació del servei de personal funcionari i
l’acomiadament del laboral.
i. L’exercici de la direcció superior de tot el personal, competència aquesta que es
concreta en les atribucions següents:
i.1) Nomenar i disposar el cessament de qui ocupi el lloc de treball directiu
professional de Gerència, Adjunt/a la Gerència, en el seu cas, de la Direcció de
Gestió Tributària i de Secretari de l’Organisme de Gestió Tributària.
i.2) Destinar i traslladar el personal entre els diferents serveis i unitats de la Diputació i
dels seus organismes autònoms.
j. L’aprovació de la liquidació del Pressupost.
k. L’exercici, per raons d’urgència, de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats
de l’Organisme.
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l. Aquelles competències atribuïdes a la Presidència de la Diputació amb caràcter
indelegable i les que s’hagi reservat.
m. Aquelles competències que hagin de correspondre al Ple de la Diputació perquè la
seva aprovació exigeix una majoria especial i les que s’hagi reservat.
2. Els actes administratius definitius sobre les matèries esmentades en el número anterior
seran adoptats pels òrgans següents:
a. Pel Ple, les assenyalades a les lletres des de la a) fins a la f), i a la lletra m).
b. Per la Presidència de la Diputació, les assenyalades a les lletres des de la g) fins a la
l).
Article 29. Avocació de competències
Sense perjudici de les competències conferides a l’Organisme i atribuïdes als seus òrgans
de govern en virtut d’aquests Estatuts, el Ple de la Diputació de Barcelona podrà assumir-les
en qualsevol moment a iniciativa pròpia o en aquells supòsits en què per necessitat o
urgència ho demandi l’interès públic.
TÍTOL QUART. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS
Article 30. Secretaria
Les funcions de secretaria de l’Organisme de Gestió Tributària són exercides pel secretari
de gestió tributària de la Diputació de Barcelona o funcionari/a en qui delegui, amb les
facultats pròpies del seu càrrec. Aquesta funció abasta la totalitat dels actes i acords dictats
per òrgans de govern i administració de l’Organisme de Gestió Tributària, llevat dels que
versin sobre l’aplicació i efectivitat de tributs o d’ingressos de dret públic.
Article 31. Intervenció
Les funcions d’intervenció de l’Organisme de Gestió Tributària són exercides per la persona
titular de la Intervenció General de la Diputació o funcionari/a en qui delegui, amb les
facultats pròpies del seu càrrec.
Article 32. Tresoreria i disposició de fons
1. Les funcions de tresoreria de l’Organisme seran exercides pel tresorer de la Diputació,
amb les facultats pròpies del seu càrrec d’acord amb la seva legislació específica.
2. El tresorer desenvoluparà les funcions de gestió de tresoreria i aquelles altres en relació
amb la gestió recaptatòria necessàries per al correcte exercici de les competències
delegades en matèria d’ingressos de dret públic.
3. Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones que ocupin els càrrecs de Gerència,
Intervenció i Tresoreria i les persones que legalment les substitueixin.
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TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC, PATRIMONI I CONTRACTACIÓ
Article 33. Pressupost anual
L’Organisme elaborarà anualment un pressupost que contindrà l’estat d’ingressos i de
despeses, amb l’estructura que determinin les disposicions vigents i que s’integrarà en el
pressupost general de la Diputació de Barcelona.
Article 34. Execució del pressupost, control, fiscalització, comptabilitat i destinació
dels excedents
1. L’execució del pressupost s’efectuarà de conformitat amb les bases d’execució del
Pressupost corresponent.
2. El control i la fiscalització s’efectuarà per l’òrgan interventor de conformitat amb el que
disposi la legislació vigent, amb les previsions següents:
2.1. El control intern de la gestió econòmica (en la seva triple accepció de funció
interventora, de control financer i de control d’eficàcia) correspondrà a la persona titular
de la Intervenció de la Diputació o funcionari o funcionària en qui delegui.
2.2. La funció interventora abastarà tots els actes de l’Organisme amb contingut o
repercussió econòmica.
2.3. Per a l’exercici del control d’eficàcia, l’Interventor General podrà regular la
comptabilitat de costos i la comptabilitat auxiliar que s’hagi de portar a l’Organisme.
3. L’organisme està sotmès al règim de comptabilitat pública en els termes establerts en la
llei.
L’execució i la comptabilitat del pressupost es regirà per la Instrucció de Comptabilitat per a
l’Administració Local.
La direcció i la supervisió de la comptabilitat correspondrà a la persona titular de la
Intervenció de la Diputació o funcionari o funcionària en qui delegui.
4. Correspondrà a la Diputació de Barcelona resoldre sobre la destinació dels excedents o
superàvits que eventualment es produeixin.
Article 35. Recursos econòmics de l’Organisme
Per al compliment de les seves finalitats, l’Organisme comptarà amb els recursos econòmics
següents:
a. Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la
utilització dels serveis que presti l’Organisme.
b. Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat.
c. Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular a
les finalitats de l’Organisme.
d. Els llegats o donacions a l’Organisme que hagin estat acceptades per la Junta de
Govern.
e. Les aportacions de la Diputació de Barcelona amb càrrec als pressupostos de la
corporació.
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f. Els crèdits i altres aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars.
g. Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal
aplicable.
Article 36. Comptes
1. A l’acabament de cada exercici pressupostari es formarà el Compte de l’Organisme, que
haurà de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari.
2. El president retrà i proposarà inicialment el compte de l’Organisme a la Diputació de
Barcelona, a efectes de la seva inclusió en el Compte general, i la posterior aprovació
d’aquest.
Article 37. Patrimoni
Constitueixen el patrimoni de l’Organisme:
a. Els béns que li adscrigui la Diputació en ús, els quals conservaran la seva qualificació
jurídica original.
b. Els béns, drets i accions que l’Organisme adquireixi per compravenda o qualsevol
altre títol legítim.
Article 38. Contractació
1. L’Organisme de Gestió Tributària ajustarà la seva activitat contractual a les previsions
contingudes a la normativa de contractes del sector públic.
2. L’Organisme podrà alienar directament els béns que li adscrigui la Diputació de Barcelona
per ser transformats, així com els béns que adquireixi per ser retornats al tràfic jurídic,
d’acord amb les finalitats peculiars de l’Organisme i sempre que actuï en l’exercici de les
seves competències específiques.
TÍTOL SISÈ. RÈGIM D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
Article 39. Organització administrativa pròpia
1. Per a atendre les funcions que té assignades, l’Organisme s’estructurarà en Serveis
Centrals i Serveis Territorials.
2. Els Serveis Centrals s’organitzaran en direccions de serveis, serveis, seccions i
negociats, d’acord amb l’organigrama vigent en cada moment, i s’ubicaran a la ciutat de
Barcelona, preferentment en el domicili de l’Organisme a què fa esment l’article 3 d’aquest
estatuts.
3. Els Serveis Territorials s’organitzaran en unitats, oficines i punts d’informació i gestió
situats en diferents municipis, d’acord amb les necessitats dimanants de la prestació del
servei al conjunt de municipis.
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Article 40. Recursos humans
1. El personal de l’Organisme serà integrat per:
a. El personal funcionari de la Diputació de Barcelona que prestin servei a l’Organisme.
b. El personal laboral contractat per l’organisme, a extingir.
c. El personal directiu professional que la Diputació pugui nomenar, d’acord amb el que
preveuen aquests estatuts.
El Personal laboral restarà sotmès a l’Estatut dels treballadors, al conveni col·lectiu i a la
resta de normativa legal vigent.
La contractació com a personal laboral no conferirà als empleats la condició de treballadors
de la Diputació de Barcelona, atesa la naturalesa jurídica de l’organisme autònom i de la
relació contractual que se’n deriva.
2. Els funcionaris de la Diputació que prestin serveis a l’Organisme mantindran la situació de
servei actiu a la Diputació .
3. El personal de l’Organisme de Gestió Tributària encarregat d’exercir les funcions
públiques de recaptació d’inspecció i control:
a) Té la consideració d’autoritat.
b) Resta obligat, en el exercici de les seves funcions, a identificar-se degudament.
c) Resta obligat, en l’exercici de les seves funcions, a mantenir el secret professional.
TÍTOL SETÈ. CAUSES D’EXTINCIÓ I ELS SEUS EFECTES
Article 41. Causes d’extinció
L’Organisme tindrà una durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats
recollides en els presents Estatuts i podrà extingir-se en qualsevol moment per algunes de
les causes següents:
a. Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, que podrà modificar la forma de
gestió del servei quan ho cregui convenient, d’acord amb el procediment legalment
establert .
b. Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu.
c. Per qualsevol altra circumstància legal.
Article 42. Efectes de l’extinció
1. L’acord d’extinció de l’Organisme haurà de contenir els criteris de liquidació.
2. En extingir-se l’Organisme, la Diputació el succeirà universalment i el seu patrimoni
revertirà a la Diputació de Barcelona.
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TÍTOL VUITÈ. RÈGIM JURÍDIC I DURACIÓ DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE
L’ORGANISME
Article 43 . Règim jurídic
En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions contingudes en la
normativa de règim local i a la Llei catalana 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Article 44. Duració del mandat dels òrgans de govern
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les
seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres.
Les previsions anteriors no són d’aplicació a la Gerència ni a la Direcció de Gestió Tributària
que seguiran les determinacions pròpies de la relació estatutària que els vincula amb la
Diputació de Barcelona
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Modificació ex lege
Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als organismes autònoms locals
catalans s’entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva
revisió.
Disposició addicional segona. Protecció de dades.
L'Organisme aplicarà les mesures tècniques i organitzatives adequades al Reglament
europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei
Orgànica 3/2018 i resta de normativa vigent sobre protecció de dades personals.
L'Organisme, de conformitat amb l'esmentada normativa, designarà un delegat de protecció
de dades propi, que haurà de tenir la condició de personal funcionari de carrera del grup A1,
que actuarà com interlocutor davant la Agencia Española de Protecció de Dades i les
autoritats autonòmiques de protecció de dades. El delegat podrà inspeccionar els
procediments relacionats amb la protecció de dades i emetre recomanacions en l'àmbit de
les seves competències.
Es garantirà la independència del delegat de protecció de dades dins de la organització,
evitant qualsevol conflicte d'interessos.
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Disposicions derogatòries
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de igual o inferior rang que s’oposin al que
estableixen aquests Estatuts.”

SEGON.- SOTMETRE l’expedient de modificació dels Estatuts a informació pública
per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i la inserció d’un anunci de referència al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER.- DETERMINAR que, transcorregut el període d’informació pública sense
haver-se presentat reclamacions ni suggeriments, el present acord esdevindrà
definitiu.
QUART.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva dels Estatuts i la còpia
íntegra i fefaent d’aquests, tot això d’acord amb els art. 56.1 i 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
CINQUÈ.- PUBLICAR el text complet dels Estatuts al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i inserir un anunci de referència al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
SISÈ.- DETERMINAR que, un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils
previst als article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, l’entrada en vigor dels Estatuts es produirà l’endemà de la data en què
s’hagi publicat en el BOPB el text complet dels Estatuts.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.8.- Dictamen de data 5 de març de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Berga, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Berga de 5 de juliol de 2018 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Berga de 5 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








Notificació de les liquidacions.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Multes coercitives







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Berga
de 5 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació de la Taxa Servei escola bressol i la Taxa Ensenyaments especials en
establiments municipals, per la qual cosa les funcions delegades d’aquests conceptes
són les que a continuació s’especifiquen:







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant
el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.9.- Dictamen de data 11 de març de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òdena, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament d’Òdena de 8 de gener de 2019 acordà la delegació a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Òdena de 8 de gener de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Multes coercitives







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Sancions urbanístiques







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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III - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Altres ingressos de dret públic no tributaris







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament d’Òdena a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre activitats econòmiques



Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
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Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Taxes per:
- Servei de gestió de residus municipals
- Entrada de vehicles
- Servei de cementiri municipal
Les funcions delegades són:











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII - Taxes per:
Llicències o activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Expedició de documents administratius
Llicències d’obertura d’establiments
Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública
Servei de subministrament d’aigua
Ocupació de terrenys d’ús públic
Serveis d’intervenció integral de l’Administració en les activitats i instal·lacions
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades a
terrenys d’ús públic i indústries de carrer
- Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments
- Serveis sòcio-culturals
- Ensenyaments especials
-
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Les funcions delegades són:







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII - Contribucions especials







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX - Quotes urbanístiques







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X - Concessions administratives







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI - Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XII - Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIII - Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIV - Sancions urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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XVI - Altres ingressos de dret públic tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XVII - Altres ingressos de dret públic no tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i els 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.10.- Dictamen de data 5 de març de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària i, alhora, confirmar i clarificar l’abast d’anteriors acords de delegació.
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“La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, l’Ajuntament ha
ampliat la delegació en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall de 29 de novembre de 2018, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, de conformitat amb l’establert al text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article
7, i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
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Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall a favor de la Diputació de
Barcelona en relació a les competències de gestió i recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb l’establert al text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, article 7, i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, article
106.3. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats que a
continuació s’enumeren:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General
de Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Dictar provisions de constrenyiment.
e. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
f. Liquidar interessos de demora.
g. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
h. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
i. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
j. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
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Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords tercer i quart de l’acord municipal de delegació
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i els 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.11.- Dictamen de data 11 de març de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
la modificació, l’ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles de 19 de desembre de 2018
acordà la modificació, l’ampliació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Pere de Riudebitlles de 19 de desembre de 2018 a favor de la Diputació de
Barcelona en el sentit de delegar únicament les funcions de recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I - Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d'establiments industrials i
comercials
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Taxa pel subministrament d'aigua
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Pere de Riudebitlles de 19 de desembre de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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I - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II - Taxa per la prestació del servei d’escola bressol








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
de 19 de desembre de 2018 pel qual va aprovar revocar els acords municipals
adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació de funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per tinença de gossos.
- Preu públic per la prestació de servei d'aparcament.
- Taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de la
construcció, runes, tanques, puntals estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:

Àrea de Presidència
Secretaria General

I - Impost sobre béns immobles












Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre activitats econòmiques
















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica









Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V - Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids
urbans i utilització de la deixalleria municipal












Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
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 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VII - Taxa per la prestació del servei de clavegueram












Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX - Quotes d'urbanització








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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X - Contribucions especials








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI - Execucions subsidiàries








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII - Sancions administratives








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV - Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme





Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XV - Taxa per la llicència d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVI - Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVII - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVIII - Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XIX - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XX - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar








Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i els 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.12.- Dictamen de data 11 de març de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
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ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles de 28 de gener de 2019 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Tavèrnoles de 28 de gener de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Preu Públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones
verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes
urbanitzacions
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Multes coercitives, Taxa per llicències urbanístiques i Costes judicials derivades de
procediments contenciosos administratius







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Practica de notificacions col· lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre activitats econòmiques





Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Practica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Revisió i comprovació de les declaracions presentades.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions pera determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Practica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Practica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per I'ORGT.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributaria i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.
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V - Contribucions especials








Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.

VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per I'ORGT.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.
VIl - Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals
- La prestació de serveis del cementiri municipal









Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions pera determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Practica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII - Preu Públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones
verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes
urbanitzacions








Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.

IX - Quotes d'urbanització








Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.

X - Altres ingressos:
-

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Sancions administratives.
Multes coercitives.
Taxa subministrament d'aigua.
Execucions subsidiàries.
Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme.
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicencia, comunicació
prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de
l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
- Qualsevol altre ingrés de dret públic.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i els 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.13.- Dictamen de data 13 de març de 2019, pel qual es proposa aprovar la
cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona, a favor
de l’Ajuntament de Premià de Mar, d’un tram comprès entre el punt quilomètric
0+335 i el 0+950 de la carretera BV-5024 (exp. núm. 2018/3734).
“La carretera BV-5024, en el terme municipal de Premià de Mar, és actualment de
titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat.
L’Ajuntament de Premià de Mar ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
d’integrar el tram de la carretera BV-5024 comprés entre els punts quilomètrics 0+335 i
0+950 a la trama urbana.
Amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona va acordar formalitzar la signatura amb
l’Ajuntament de Premià de Mar, d’un conveni als efectes d’execució de les obres del
“Projecte constructiu de rotonda a la carretera BV-5024 amb el camí del mig i
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arranjament de la travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar” i traspàs de
titularitat de la carretera BV-5024 PK 0+335 a 0+950.
El Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, en sessió ordinària celebrada en data 18
d’octubre de 2017, va adoptar un acord en virtut del qual es demana el traspàs de
titularitat a l’Ajuntament del tram de la carretera BV-5024 comprés entre els punts
quilomètrics 0+335 i 0+950.
La petició de la corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva
titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del text
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
En data 28 de juny de 2018, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació ha emès
un informe tècnic en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per
l’Ajuntament de Premià de Mar amb relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció
municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:
“(...) El tram de la carretera BV-5024 que es demana traspassar està dins del nucli urbà de
Premià de Mar i és un tram urbà consolidat, llevat del marge dret de la carretera BV-5024,
entre els punts quilomètrics 0+580 a 0+690, marge classificat de sòl urbanitzable delimitat.
La major part del trànsit d’aquest tram de carretera és un trànsit urbà”.

La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de
conformitat amb els criteris que preveu l’article 148.4 de l’Ordenança reguladora de les
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març
de 2018, número de registre 2018012235, conté les dades següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:
Longitud:
Amplada mitja:
Estat del ferm:

BV-5024
0+335 Cruïlla de la carretera BV-5024 amb l’Avinguda Gran Via
0+950 Límit amb el terme municipal de Premià de Dalt
595m
6,00 m
Bo, presenta bon perfil transversal

L’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat
la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de
Catalunya.
L’article 6, núm. 2 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les

Àrea de Presidència
Secretaria General

carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba el tram
de la carretera que és objecte del present Dictamen.
La Disposició Addicional Primera del referit text refós, que regula les atribucions de
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la
Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de
la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans
competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta
Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en
l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament.
En virtut del conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
signat en data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la Generalitat el
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la
xarxa local.
D’acord amb el que disposa l’article 147 de l’Ordenança reguladora de les carreteres
de titularitat de la Diputació de Barcelona, el qual en el seu punt 1er. preveu la
possibilitat que les carreteres de la Diputació de Barcelona, o els trams concrets
d’aquestes, que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar
als ajuntaments respectius i que a aquests efectes tenen la condició de xarxa viària
municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà.
Segons l’article 7.1 del text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres, que
es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les,
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada
resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent
notificar el contingut d’aquesta resolució al departament competent de la Generalitat
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el
Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General, en compliment d’allò
que disposa l’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la llei exigeix un
quòrum de votació especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. – Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Premià de Mar,
de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en
sessió ordinària de 18 d’octubre de 2017, del tram comprès entre el punt quilomètric
0+335 i el 0+950 de la carretera BV-5024, actualment de titularitat de la Diputació de
Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb
les característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon. – Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer. - Notificar a l’Ajuntament de Premià de Mar els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.

Àrea de Presidència
Secretaria General

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i els 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
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Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.14.- Dictamen de data 28 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
cessió gratuïta a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona, a favor
de l’Ajuntament de Masquefa, d’un tram de la carretera B-224z, pk 15+630 i
15+750, que discorre dins del TM de l’esmentat municipi (exp. núm. 2019/3010).
“Fets
La carretera B-224z, en el terme municipal de Masquefa, és actualment de titularitat de
la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a través de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
L’Ajuntament de Masquefa ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
d’integrar el tram de la carretera B-224z comprés entre els punts quilomètrics 15+630 i
15+750 a la trama urbana (expedient 2019/3010)
El Ple de l’Ajuntament de Masquefa, en data 3 de desembre de 2018, va adoptar un
acord en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram de la
carretera B-224z anteriorment citat.
La petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva
titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del text
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en data 12 de febrer de 2019,
ha emès un informe tècnic en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició
formulada per l’Ajuntament de Masquefa en relació al traspàs de titularitat a la
jurisdicció municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la
proposta de traspàs del tram de la ctra. B-224z comprés del pk. 15+630 al 15+750 per part
de l’Ajuntament de Masquefa, us comunico el següent:
La ctra. B-224z disposa d'un tram que ha perdut la seva funcionalitat com carretera i que es
troba totalment integrat dins del teixit urbà de Masquefa que s'inicia en el pk. 15+630
(sortida rotonda) i finalitza en el pk. 15+750 (Creuament amb c/Bonavista).
Es per tot això que s’informa FAVORABLEMENT el traspàs del tram sol·licitat a la jurisdicció
municipal.”
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La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de
conformitat amb els criteris que preveu l’article 148.4 de l’Ordenança reguladora de les
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març
de 2018, número de registre 2018012235, conté les dades següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:
Superfície:
Amplada mitja:
Estat del ferm:

B-224z
15+630 Sortida rotonda
15+750 Creuament amb C/Bonavista
867,60m2
7,23m
Bó

Fonaments de dret
L’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat
la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de
Catalunya.
L’article 6, núm. 2 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les
carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba el tram
de la carretera que és objecte del present Dictamen.
La Disposició Addicional Primera del referit text refós, que regula les atribucions de
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la
Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de
la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans
competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta
Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en
l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament.
En virtut del conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
signat en data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la Generalitat el
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la
xarxa local.
D’acord amb el que disposa l’article 147 de l’Ordenança reguladora de les carreteres
de titularitat de la Diputació de Barcelona, el qual en el seu punt 1er. preveu la
possibilitat que les carreteres de la Diputació de Barcelona, o els trams concrets
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d’aquestes, que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar
als ajuntaments respectius i que a aquests efectes tenen la condició de xarxa viària
municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà.
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres,
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les,
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada
resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent
notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el
Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General, en compliment d’allò
que disposa l’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la llei exigeix un
quòrum de votació especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Masquefa, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament de data 3
de desembre 2018, del tram comprès entre el punt quilomètric 15+630 i el 154+750 de
la carretera B-224z, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 6, núm. 2 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les
característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
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7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Masquefa els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i els 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics

Àrea de Presidència
Secretaria General

següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
1.15.- Dictamen de data 8 de març de 2019, pel qual es proposa aprovar l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la “Declaració municipalista dels governs locals
pel dret a l’habitatge i el dret a la ciutat” impulsada per l’organització Mundial de
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), signat a Nova York el 16 de juliol de 2018
(exp. núm. 2019/4836)
“Fets
1. Atès que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el
progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de
Barcelona, 311 municipis en xarxa, la qual representa el 24 % del total de la
superfície de Catalunya i el 74,4 % del total de la població catalana, i que actua
directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.
2. Atès que des de l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona s’ofereix suport integral als
governs locals de la província de Barcelona en el disseny i desplegament de
polítiques locals d’habitatge, encaminades a garantir el dret a un habitatge digne i
adequat per a tota la ciutadania i millorar la quantitat i qualitat de l’oferta d’habitatge
assequible dels municipis.
3. Atès que l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) té per
objectiu “ser la veu unida i representació mundial dels governs locals autònoms i
democràtics, promovent els seus valors, objectius i interessos, a través de la
cooperació entre els governs locals i regionals, i davant la vasta comunitat
internacional”.
4. Atès que sobre la base de les fites assolides en la Nova Agenda Urbana d'Hàbitat
III (Quito, 2016) i l'impuls de «The Shift», una iniciativa global pel dret a l'habitatge
desenvolupada amb el suport de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), l’Oficina
de l'Alt Comissionat de les Nacions per als Drets Humans i Leilani Farha, Relatora
Especial de les Nacions Unides sobre el Dret a l'Habitatge, algunes de les ciutats
que van prendre part del Fòrum Polític d'Alt Nivell de Nacions Unides sobre el
seguiment de l'objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 (ODS11: «Aconseguir
que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i
sostenibles») van signar a Nova York, el 16 de juliol de 2018, la “Declaració
municipalista dels governs locals pel dret a l'habitatge i el dret a la ciutat”.
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5. Atès que els governs locals i regionals adherits a la Declaració, poden unir-se a la
Comunitat de Pràctica global que reuneix ciutats pel dret a l'habitatge: un espai en
el si de l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), per
intercanviar experiències, elaborar recomanacions polítiques i organitzar accions
conjuntes d'incidència política.
6. Atès que la Diputació de Barcelona és membre de CGLU.
7. Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració té per a la Diputació de
Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les competències de les
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en
la planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos
peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, “LRBRL”), i els
articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
8. Atès l’interès i coherència que el contingut d’aquesta Declaració té amb les funcions
i objectius de l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’habitatge, Urbanisme
i Activitats de la Diputació de Barcelona.
9. Atès que aquest acord representa un document de posicionament multilateral amb
objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i
característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a
l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió a
l’esmentat document al Ple de la corporació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Primer. APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la “Declaració
municipalista dels governs locals pel dret a l'habitatge i el dret a la ciutat”, impulsada
per l’Organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
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“CIUTATS PER L'HABITATGE ADEQUAT
Declaració municipalista dels governs locals pel dret a l'habitatge i el dret a la ciutat
Sobre la base de les fites assolides en la Nova Agenda Urbana d'Hàbitat III (Quito, 2016) i
l'impuls de «The Shift», una iniciativa global pel dret a l'habitatge, les ciutats sotasignades
prenem part d'aquest Fòrum Polític d'Alt Nivell de Nacions Unides sobre el seguiment de
l'objectiu de Desenvolupament Sostenible11 (ODS11: «Aconseguir que les ciutats i els
assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles»), amb el suport de
CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), l’Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions per als
Drets Humans i Leilani Farha, Relatora Especial de les Nacions Unides sobre el Dret a
l'Habitatge.
Nosaltres, els governs locals, som els servidors públics més sensibles a les necessitats
quotidianes de la nostra ciutadania. En el món contemporani, la manca de finançament
nacional i estatal, la desregulació del mercat, el poder creixent de les companyies
multinacionals, així com la creixent competència sobre una oferta immobiliària escassa,
suposen sovint una pesada càrrega per als nostres barris, causant serioses distorsions en el
seu teixit social i posant en risc l'objectiu d'aconseguir unes ciutats igualitàries, inclusives i
justes. Nosaltres, els governs locals, creiem fermament que totes les persones haurien de
tenir un accés efectiu a un «habitatge adequat», entesa per les Nacions Unides com aquell
que compleix correctament criteris de «assequibilitat», «seguretat de la tinença»,
«habitabilitat», «disponibilitat de serveis, materials, equipaments i infraestructures»,
«accessibilitat», «ubicació» i «adequació cultural». No obstant això, l'especulació
immobiliària, l’habitatge d'alt cost, una regulació inadequada, la segregació socioespacial, la
inseguretat de la tinença, l'habitatge en condicions precàries, el sensellarisme, la dispersió
urbana descontrolada o els creixements informals sense els equipaments o les
infraestructures necessàries representen fenòmens a l'alça que posen en perill el caràcter
equitatiu i sostenible de les nostres ciutats. Davant aquesta situació, els governs locals no
podem quedar-nos al marge, sinó que hem d'assumir un paper central. És per totes
aquestes raons, que fem una crida a l'acció en els següents fronts.
01. Més competències per regular major el mercat immobiliari
Exigim més competències jurídiques i fiscals per regular el mercat immobiliari amb la finalitat
de lluitar contra l'especulació i garantir la funció social de la ciutat.
Nosaltres, els governs locals, requerim eines reguladores i executives per protegir els
nostres barris de l'especulació. A més, necessitem eines per protegir l'ús de l’habitatge com
a llar per a les persones que viuen a les ciutats que representem. També requerim
instruments per regular el mercat de lloguer d'habitatges, protegint els inquilins de
bombolles especulatives i donant-los el dret a una major seguretat de la tinença. Així mateix,
exigim mecanismes que permetin captar plusvàlues de les operacions immobiliàries per
revertir-les en favor del bé comú, tant en els nous desenvolupaments immobiliaris com en
les reformes urbanes. Finalment, ens cal competències per combatre la precarietat
residencial o la profusió d’habitatges buits.

Àrea de Presidència
Secretaria General

02. Més recursos per millorar els nostres parcs d'habitatge públic
Exigim més recursos i ens comprometem a majors inversions per reforçar el parc de públic
d'habitatge de lloguer a tots els nostres barris.
Nosaltres, els governs locals, exigim més recursos i inversió per mantenir o reforçar el
nostre parc d'habitatge públic. Cal que promoguem solucions d'excepció que responguin
proporcionalment a la gravetat de l'emergència habitacional i promoure alternatives
innovadores, més justes, sostenibles, més àgils i econòmicament eficients. L'habitatge
públic ha de contribuir a aconseguir ciutats on totes les persones tinguin igualtat d'accés a
un habitatge assequible. Això ha d'incloure el seu ús, conjuntament amb uns serveis públics
i sistemes de benestar adequadament finançats, per tal de prevenir el sensellarisme i de
garantir que ningú hagi de dormir al carrer. A més, cal garantir una distribució equilibrada del
parc d'habitatge assequible a la ciutat, amb la finalitat de promoure l’habitatge just, combatre
la segregació socio-espacial i alleujar la tensió entre centres i perifèries.
03. Més eines per coproduir alternatives residencials públic-privat-comunitàries Ens
comprometem a impulsar solucions residencials mixtes, no purament governamentals però
tampoc merament lucratives.
Nosaltres, els governs locals, necessitem poder comptar amb la fortalesa i el talent i la força
del teixit productiu i social de les nostres ciutats, per tal de co-produir solucions mixtes, en
lloc de centrar-nos únicament en models basats en el sector públic o empresarial. Hem de
prioritzar subsidis i exempcions fiscals per a la creació d'habitatge assequible. A més,
pretenem explorar, entre d’altres, diverses opcions adaptades al context de cada ciutat, com
els models de les cooperatives d'habitatge o els community land trust, i crear operadors
públic-privats per invertir capital en la creació i preservació d'habitatges de lloguer
assequibles. Així mateix, hem de col·laborar amb organitzacions no governamentals i
fomentar la participació, l'autogestió i l'empoderament dels residents, recolzant bones
pràctiques com són el disseny col·laboratiu o l'autoconstrucció assistida.
04. Un urbanisme que combini l'habitatge adequat amb barris de qualitat, inclusius i
sostenibles
Ens comprometem a planificar ciutats mixtes, compactes i policèntriques on l'habitatge es
beneficiï d'un context equilibrat i contribueixi a la sostenibilitat social, econòmica i
mediambiental del teixit urbà.
Nosaltres, els governs locals, hem de promoure la compacitat dels teixits urbans per
combatre la dispersió urbana. Necessitem pràctiques urbanístiques que evitin la
dependència del vehicle privat i tornin al model de les ciutats accessibles, que es puguin
recórrer caminant o en bicicleta i que estiguin proveïdes de xarxes eficients de transport
públic. Cal que reforcem els teixits urbans existents i promoure usos mixtos en els nostres
barris. Cal que promoguem l’habitatge just i els barris integrats. També caldria que oferíssim
alternatives a la proliferació d'assentaments informals, centrant-nos en les causes que els
provoquen i no en les seves víctimes
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05. La cooperació municipalista a les estratègies residencials
Volem realçar la cooperació i la solidaritat en el si de xarxes municipalistes que defensin
l'habitatge assequible i ciutats equitatives, justes i inclusives, impulsant estratègies a llarg
termini i a escala metropolitana.
Nosaltres, els governs locals estem compromesos amb la cooperació i l'intercanvi de
coneixement i bones pràctiques en les polítiques urbanes i residencials. També ens
proposem unir forces per reclamar més recursos i competències als organismes
supramunicipals, tant nacionals com internacionals. Necessitem que el principi de
subsidiarietat s'apliqui a les polítiques urbanes i residencials dels governs centrals i locals. A
més a més, fem una crida a les ciutats a fer front comú en les negociacions amb actors
globals o plataformes digitals. Així mateix, ens comprometem a exercir la solidaritat
metropolitana per tal de superar els localismes competitius, les tensions entre centre i
perifèria i els desequilibris territorials. Finalment, ens comprometem a arribar a acords de
ciutat que transcendeixin els mandats governamentals i garanteixin la coherència i la
continuïtat de les estratègies a llarg termini.”

Segon.- SOL·LICITAR l’adhesió a la declaració esmentada en l’apartat primer, així
com participar dins el marc de la Comunitat de Pràctica sobre l’Habitatge, mitjançant el
model que s’annexa al present dictamen.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Organització Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU).”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
2.1.- Moció que presenta el Grup polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per
lluitar contra la criminalització dels i les adolescents i joves migrats sols,
garantir el suport als ajuntaments i dotar econòmicament l’estratègica catalana
d’acollida i integració.
“L’arribada d’infants estrangers no acompanyats i sense referents familiars, ha tornat a
situar el sistema de serveis socials de Catalunya en crisi. L’augment del nombre de
persones menors migrants no acompanyades arribades a Catalunya en l’últim any
(l’any 2018 es calcula que van arribar 4.000 adolescents sols a al nostre país)
s’emmarca en una crisi migratòria global a escala europea, implica un immens repte
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per a totes les institucions públiques, i també un gran risc que la tasca socioeducativa
que exigeix no es realitzi amb les màximes garanties de qualitat.
La situació que vivim avui a Catalunya va estar alertada i anticipada reiteradament per
moltes organitzacions socials i Ajuntaments. Unes organitzacions i institucions que
reclamaven a l’Estat i al Govern de la Generalitat que desenvolupés actuacions àgils i
urgents per activar els recursos necessaris per garantir la cobertura dels drets com a
infants d’aquests adolescents i joves. És innegable que avui els infants migrats que
arriben sols a Catalunya es troben en una situació de desemparament i de
vulnerabilitat social i l’Administració té el deure de garantir els seus drets i la seva
adequada protecció, acompanyament i atenció social, educativa i sanitària, com
exigeix tant la legislació catalana com els principals organismes internacionals en la
defensa de drets, com ara el Consell d’Europa.
Des d’aquesta òptica de garantia de drets i de cobertura de necessitats dels infants, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hauria d’haver dut a terme una millor
planificació dels recursos públics per abordar aquesta arribada nombrosa de menors.
Una arribada que sembla no serà conjuntural sinó més aviat estructural, que pot
mantenir-se en el temps i que ha evidenciat que la planificació ha estat insuficient i els
programes i recursos s’han desbordat afectant a d’altres serveis socials i municipals.
No podem obviar que les solucions “d’urgència” que fins ara ha generat la Generalitat
no ajuden gens a la incorporació dels infants i joves ni tampoc als serveis dels
respectius municipis on arriben. Les solucions d’acollida basades en concentrar joves
d’entre 15 i 18 anys en grans centre residencials de 25 o més places usant la xarxa
d’albergs, cases de colònies o similars, no garanteixen els drets que tenen com
infants, ni permeten als equips socials fer bons diagnòstics socials dels infants i bons
acompanyaments educatius connectats amb la realitat de cada municipi o territori.
Els fets produïts els darrers mesos a diferents municipis de Catalunya demostren que
cap administració pot afrontar l’arribada de menors no acompanyats en solitari i, ni
molt menys, poden assumir-ne la gestió en exclusiva els serveis de protecció a la
infància de la Generalitat, que ja han d’abordar moltes altres accions urgents en relació
a la infància en risc dels nostres barris i municipis. Cal una organització i un protocol
compartit entre Estat i Generalitat, on el món local jugui un paper clau.
Cal constatar les conseqüències múltiples que estan patint tant els veïns i veïnes com
els i les professionals i els Ajuntaments, on s’estan derivant a menors d'edat sense els
equips professionals necessaris, ni els equipaments adequats, ni la coordinació adient
amb els municipis de destí. És evident doncs, que cal, per tal de resoldre l'emergència,
una reacció urgent per a donar solució a aquesta situació de desemparament i fer-ne
una qüestió de país i per tant de coordinació i lleialtat entre institucions. Certament, el
govern, a partir de la pressió d’organitzacions socials, ajuntaments i grups
parlamentaris ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i
adolescents migrats sols, la qual, tot i que encertadament situa la missió i valors del
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document marc en “la creació d’eines i condicions per acollir i incloure en la societat, i
apoderar els infants i joves emigrats sols, en el marc d’una una societat inclusiva que
valora la diversitat i que promou la interacció, per tal de generar un sentit de
pertinença”, ni està calendaritzada, ni garanteix els recursos necessaris i distribució
territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests infants i joves en condicions de
qualitat, en cooperació amb el nom local.
Cal també posar l’accent en els baixos nivells de despesa social en infància existents a
Catalunya, i també pel que fa al sistema de protecció, i com aquests nivells de
despesa condicionen el desenvolupament de polítiques per garantir els drets dels
infants en general, i la protecció de la infància en particular. Mentre a Catalunya es
destinen 226 euros per habitant a infància i família, al conjunt de l’Estat aquesta xifra
s’incrementa fins als 294 euros, un 30 % més per habitant.
El Síndic de Greuges en l’informe sobre La situació dels infants migrants sense
referents familiars a Catalunya de setembre de 2018, posa de manifest els dèficits del
sistema de protecció social de Catalunya i de les retallades dutes a terme des de
2010. Estem plenament d'acord en el diagnòstic i les recomanacions del seu informe,
coincidim amb afirmacions tan nítides com que “La creació de places per part de la
DGAIA ha anat per darrere del ritme d’arribada dels infants migrants. Aquesta situació
ha provocat problemes de sobreocupació dels serveis ja disponibles i l’allargament de
les estades a equipaments no pensats per atendre aquests infants, com ara l’espai de
detenció de la Ciutat de la Justícia o les comissaries dels Mossos d’Esquadra... i és
molt contundent el raonament del síndic quan diu “Convé recordar que les funcions
que han de desenvolupar els centres de primera acollida van més enllà de l’atenció
immediata o del que es podria entendre com a assistència en una primera fase, sinó
que han de: garantir una assistència integral de l’infant o adolescent; assumir la
guarda d’aquests infants i exercir les funcions que hi són inherents (sota tutela i control
de la DGAIA); dur a terme la valoració, l’orientació i la prestació de suports; oferir
activitats dirigides d’habilitats socials i/o de caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu
que els adolescents assoleixin una millor preparació per a la vida adulta; proporcionar
als adolescents les eines i les habilitats personals imprescindibles per a la seva
permanència o incorporació als sistemes de formació reglats i professionalitzats;
promoure mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar, i coordinar-se amb els
serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social,
amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis
especialitzats”
A aquesta situació complexa que viuen el nostres pobles i ciutats i el nostre país, cal
afegir els atacs racistes a infants i joves estrangers que han succeït darrerament a
alguns municipis de la demarcació de Barcelona. No errem; no són actes fortuïts ni
fets aïllats: és la conseqüència d’una campanya sistemàtica de criminalització de la
diferència. Cal recordar que aquests infants, un cop han passat la frontera, són
responsabilitat de les nostres institucions. Com si això no fos suficient, aquests nois i
noies han de patir l’estigmatització social que deriva de la constant criminalització

Àrea de Presidència
Secretaria General

mediàtica i social que els assenyala com un problema de seguretat i de convivència.
Discursos controlats per aquells interessos partidistes i electoralistes que busquen
perpetuar la imatge de l’immigrant com una amenaça i font de conflictivitat i
inseguretat. Uns partits i polítics que amb els seus discursos falsos, discriminatoris,
irresponsables i electoralistes, contribueixen a generar aquest clima social d’hostilitat
envers les persones infants i adolescents que migren soles.
Aquest relat fals, es posa de manifest amb dades objectives que constaten que no hi
ha hagut increments significatius d’inseguretat, furts o altres actes incívics als carrers
dels nostres pobles i ciutats.
Atesa la manca de previsió del govern de la Generalitat i del Govern espanyol, la
manca de recursos suficients destinats a polítiques socials i a accions comunitàries
que afavoreixin la protecció de la infància migrant, i atesos alguns plantejaments
polítics que han decidit presentar la qüestió dels menors no acompanyats des de la
perspectiva de l’ordre públic enlloc de treballar-la des de l’òptica de la cohesió social i
del respecte als drets humans més bàsics.
El grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al ple els següents ACORDS:
1. Declarar la demarcació de Barcelona com a territori defensor dels drets de la
infància i lliure de xenofòbia i racisme.
2. Comprometre la Diputació de Barcelona a treballar de manera col·laborativa i en
xarxa amb els municipis de la demacració, entitats, moviments socials i persones
voluntàries per desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir
les relacions basades en la igualtat, el respecte i el reconeixement mutu de drets
davant les diverses discriminacions que dificulten la convivència.
3. Comprometre la Diputació de Barcelona a donar suport jurídic als ajuntaments que
es personin com acusació particular contra les persones i organitzacions que hagin
comès delictes d'odi o els fomentin.
4. Instar el Govern de l’Estat a la modificació del Protocol marc, amb l’objectiu de
desenvolupar un circuit de primera acollida i atenció dels infants migrants sense
referents familiars que promogui plenes garanties de respecte dels seus drets.
5. Instar el Govern de l’Estat a garantir finançament addicional que contribueixi a
gestionar l’increment d’arribada d’infants migrants no acompanyats i a establir els
mecanismes de coordinació necessaris per poder preveure l’arribada d’infants i
planificar i coordinar la resposta protectora.
6. Instar el Govern de la Generalitat a la reforma, ampliació i aprovació de la Cartera
de Serveis Socials de Catalunya, per, previ consens amb les organitzacions socials
i el món local, garantir la creació de recursos socioeducatius amb major capacitat
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d’atenció i acompanyament als joves i adolescents estrangers no acompanyats que
arriben a Catalunya.
7. Instar el govern de la Generalitat, en el marc de l’Estratègia catalana d’acollida i
integració dels joves i adolescents migrats sols a dur a terme:
a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de dignitat i
adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els recursos
pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la implicació
transversal de tot el Govern, i no només de la DGAIA.
b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida en
famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut, d’esports, de
lleure, en col·laboració amb els Ajuntaments dels municipis d’acollida.
c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat i
viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos per
a la seva inclusió sòcio-laboral amb plenitud de drets.
d. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia Catalana
d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i calendaritzar les accions
consensuadament amb el món local.
8. Comunicar els presents acords al Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social del govern de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés i
Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu, a SOS Racismes i a les
entitats municipalistes de Catalunya.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=2553

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup
polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 3 abstencions.
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2.2.- Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per garantir la continuïtat
dels centres especials de treball a Catalunya.
“Atès que el passat 21 de desembre de 2018 el Consell de Ministres del Govern
d’Espanya va aprovar l’increment del Salari Mínim Interprofessional fins els 900 € per a
l’any 2019, el que suposa el major increment de l’SMI en els darrers 41 anys.
Atès que d’aquest increment es beneficiaran els treballadors i treballadores del conjunt
de l’Estat, incloses les persones amb discapacitat empleades a l’empresa ordinària i
als Centres Especials de Treball.
Atès que els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones
amb discapacitat. Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les
persones amb discapacitat física o psíquica. A Catalunya uns 47.000 ciutadans i
ciutadanes amb discapacitat, dels quals 16.000 treballen a Centres Especials de
Treball i, per tant, reben una subvenció parcial del salari mínim.
Atès que és en aquest darrer sector on l’increment de l’SMI té una incidència especial,
ja que les persones que treballen als Centres Especials de Treball tenen una
subvenció del 50 % de l’SMI, per a les persones amb especials dificultats, i d’un 25 %
de l’SMI les persones amb altres discapacitats. Cal destacar que aquests percentatges
no han estat consensuats entre el Govern i tots els i les representants del sector.
Atès que el finançament d’aquesta subvenció de l’SMI es realitza tant pels recursos
que es destinen des del Govern de l’Estat a les Comunitats Autònomes via
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, com per fons aportats per la
pròpia Generalitat de Catalunya. Segons el Departament de Treball, el pressupost per
als CETs a Catalunya és enguany de 85 milions d’euros: dels 342 milions d’euros que
va rebre de la Conferència Sectorial l’any 2018, la Generalitat va destinar 50 milions
als CETs, i els 35 milions restants els aporta la Generalitat de fons propis.
Atès que per fer front al pagament de la subvenció de l’SMI als CET’s al 2019, la
Conferència Sectorial celebrada el passat 21 de febrer de 2019, ha destinat 336
milions d’euros a Catalunya per a totes les polítiques actives de treball. D’aquests, la
Conferència Sectorial va acordar destinar 70 milions d’euros al finançament de l’SMI
als CETs catalans, als que s’hi sumaran al voltant de 18 milions d’euros a la propera
conferència sectorial convocada al mes d’abril, 12 milions d’euros en partides de
flexibilitat i uns aproximadament 6,3 milions d’euros atès el criteri d’augmentar l’SMI al
55% per a persones amb especials dificultats. En total, aproximadament 106 milions
d’euros, una quantitat de dobla l’aportació de l’any 2018 i que assegura el pagament
de l’increment de l’SMI als treballadors/es amb discapacitat a Catalunya, sempre que
el Govern de la Generalitat destini aquestes partides a aquesta finalitat.
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Atès que per la seva banda, la Generalitat de Catalunya encara ha anunciat un
increment de 7,5 milions d’euros, respecte a la seva aportacions d’anys anteriors amb
l’objectiu de contribuir, junt amb el Govern de l’Estat, a l’estabilitat financera dels
Centres Especials de Treball a Catalunya.
Atès que el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI) va fer públic un comunicat el passat 15 de gener de 2019 on reclamen a les
Comunitats Autònomes, com administracions competents en matèria social, “que
habilitin amb urgència fons addicionals perquè les estructures de la discapacitat que
presten serveis socials de caràcter públic per delegació, puguin fer front a l'impacte de
la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i de les altres obligacions que es
derivin de la negociació col·lectiva en curs”. En el propi comunicat, el CERMI expressa
que el sector de la discapacitat ha valorat com a mesura social positiva el fort
increment de l'SMI aprovat pel Govern d'Espanya, “que millorarà la capacitat de renda
dels salaris més baixos i dignificarà les condicions laborals d'un gran nombre de
treballadors, augment que té efectes directes en els serveis públics d'atenció social
que gestionen les entitats de la discapacitat, que estan concertats amb les
administracions autonòmiques, amb mòduls econòmics previs a la pujada de l'SMI”.
Atès que en una línia similar s’ha expressat l’Associació Empresarial d’Economia
Social Dincat en un comunicat fet públic el passat 10 de gener de 2019, on qualifica
l’increment de l’SMI com un “avenç social de primera magnitud” i discrepen
significativament de les declaracions a TV3 del Director General d’Economia Social de
la Generalitat de Catalunya on deia que la Generalitat no podrà fer res per evitar el
probable tancament d’alguns Centres Especials de Treball.
Atès que finalment, la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya ha
demanat també “la corresponsabilitat de totes les administracions per poder fer front a
aquest augment, que considerem del tot necessari. Demanem, en aquest sentit, el
desenvolupament de mesures que aportin recursos”.
Atès que els efectes de l’increment de l’SMI són especialment crítics a Catalunya, ja
que sense el recolzament necessari per part de la Generalitat de Catalunya podria
posar-se en perill el model capdavanter en la inserció sociolaboral de les persones
amb discapacitat a Catalunya. Un recolzament que els CETS venen reclamant des de
fa més de 10 anys, amb una millora en el finançament, en posar fi als endarreriments
d’entre 6 i 13 mesos en els pagaments del finançament públic dels anys 2017 i 2018, o
també en les retallades en el finançament pendent de cobrar de 2018.
Atès que les retallades en el sector es produeixen des de l’any 2010, on la Generalitat
comunica al Govern de l’Estat una quantitat inferior de treballadors/es amb
discapacitat durant 5 anys, el que disminueix els recursos aportats pel Govern central.
A més, dels recursos provinents de la Conferència Sectorial durant els darrers anys, la
Generalitat ha fet una distribució desigual que no ha garantit la sostenibilitat dels CETs
a Catalunya. El 31 de maig de 2011 es van congelar totes les subvencions per a la
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contractació de nous treballadors/es amb discapacitat i per a les USAPS (Unitat de
Suport a l'Activitat Professional) que han de vetllar per la incorporació de les persones
amb discapacitat al mercat ordinari. I finalment, l’any 2015 es va anunciar la creació
d’un nou model català de Centres Especials de Treball que, 4 anys després, encara no
s’ha elaborat.
Per tots aquests motius, i amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels Centres
Especials de Treball a Catalunya, el Grup Socialista presenta per a la seva
consideració i adopció els següents ACORDS:
1.

Instar el Govern de l’Estat a fer efectius els acords presos a la Conferència
Sectorial del mes de febrer i que garanteixen que Catalunya disposarà de fons
suficient per finançar el 50 % de l’SMI a treballadors/es amb discapacitat a
Catalunya, i el 55 % a aquells que tenen especials dificultats.

2.

Instar el Govern de la Generalitat a incrementar notablement i amb celeritat els
recursos propis destinats als Centres Especials de Treball de Catalunya per tal de
garantir la seva viabilitat econòmica.

3.

Instar el Govern de la Generalitat a garantir l’SMI dels treballadors/es dels Centres
Especials de Treball a Catalunya, ja que compta amb el finançament suficient per
part del Govern de l’Estat, tal i com es va acordar a la Conferència Sectorial on
Catalunya hi era present.

4.

Instar el Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre de l’any
2019 el pagament de tots els endarreriments de l’any 2018 que té amb el sector
de la discapacitat, especialment als Centres Especials de Treball.

5.

Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un procés
de negociació i acord de les entitats del sector, per a totes les línies de subvenció
pendents i d’assegurar que l’any 2019 les noves ordres es publiquin dins el primer
semestre de l’any.

6.

Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb
discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que
compti amb el màxim consens de les entitats representatives del sector i asseguri
el compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat.

7.

Incrementar, durant l’any 2019, les insercions al mercat de treball ordinari de
persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions laborals a les
empreses en relació al compliment de la reserva de llocs de treball per a persones
amb discapacitat de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social.

Àrea de Presidència
Secretaria General

8.

Potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats
al territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones amb
discapacitat i les persones amb especials dificultats, reforçant els aspectes
relacionats amb la reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el
suport a la inversió i reinversió dels beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir
nous serveis i productes amb valor afegit.

9.

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a donar compliment a les
resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, en concret la moció 131/XI
sobre els centres especials de treball.

10. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la Discapacitat
Intel·lectual a Catalunya (DINCAT), al Comitè Espanyol de Representants de
Persones amb Discapacitat (CERMI), al Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), l’Associació Empresarial d’Economia
Social (Dincat) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=3938

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
2.3.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la
Corporació i pels presidents delegats de les Àrees.
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la corporació i
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència,
compresos entre els números 1729 al 3150, ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 1279 al 2859,
ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre
els números 1785 al 2773, ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de Territori i
Sostenibilitat, compresos entre els números 1284 al 2687, ambdós inclosos, de l’any
2019 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 1822 al 2990,
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ambdós inclosos, de l’any 2019 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponents a les sessions ordinàries de data 14 i 28 de febrer de 2019.
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=5226

2.4.- Precs
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=5227

2.5.- Preguntes
HASH del video:”KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019032801?ts=5396

De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General
s’indica el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la
darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que estan pendents
de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a
l’Acta de la present sessió.
1. Pregunta, formulada en data 7 de maig de 2018 pel Grup Partit Popular, que diu:
El Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona que subscribe, de
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad,
presenta, para ser contestada per escrito, con entrega de la documentación que
corresponda la siguiente, PREGUNTA:
En relación con el contrato para la confección de un busto del nuevo rey Felipe VI que
hizo la Diputación de Barcelona, deseamos saber si se ha pagado el importe del
contrato al contratista y si éste ha entregado el busto a la Diputación de Barcelona. En
caso de que haya sido entregado este busto queremos saber en qué fecha, donde
está almacenado y por qué no se exhibe en el salón plenario de la Corporación.
Pregunta pendent de resposta.
2. Pregunta, formulada en data 17 de setembre de 2018, pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
D. Miguel Angel Ibáñez, Presidente del Grupo de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía en la Diputación Provincial de Barcelona
EXPONE
Que el artículo 73.3, segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local dispone:
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“El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá
asignar a los grupos políticos unas dotación económica que deberá contar con un
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número
de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo
al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos
fijos de carácter patrimonial.”
Que, a su vez, el artículo 2.e) de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación pública, de los partidos políticos estarán constituidos, entre otros, por
“Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los grupos
de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.”
Que corresponde al Pleno de la Corporación, según ha sido entendido por parte de los
distintos órganos fiscalizadores, pero también consultivos, de ámbito estatal y
autonómico, la regulación de la asignación y el uso de las subvenciones percibidas por
los grupos de las diputaciones provinciales.
Que, ante la ausencia de dicha regulación, se planta la duda sobre los gastos
asimilables a los de funcionamiento a los que se puede destinar la subvención
percibida por los grupos de las diputaciones para sufragar sus gastos de
funcionamiento.
SOLICITA
Que por parte del órgano competente de la Corporación se informe sobre la legalidad
de que los grupos de esta Diputación Provincial puedan destinar, entre los gastos a
subvertir con la subvención percibida para sufragar sus gastos de funcionamiento, las
aportaciones que, como gastos asimilables, los partidos políticos pudiesen percibir
como consecuencia de las actividades que realizan en apoyo al funcionamiento de los
grupos, la labor de sus integrantes o de ambos.
El Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ha indicat que la pregunta ja quedà
resposta amb la incorporació a les bases d’execució del Pressupost de les
normes relacionades amb les justificacions de les aportacions als Grups
polítics.
3. Pregunta, formulada en data 4 de 18 de febrero de 2019 pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:

Àrea de Presidència
Secretaria General

JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, portavoz-adjunto del Grupo Ciutadans- Partido
de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
1. Dado que en la Comisión Informativa del Área de Territorio y Sostenibilidad
celebrada el 22 de enero de 2019 se pidió, entre otras cosas, por la relación de
bienes adquiridos en la legislatura por el Servei de Patrimoni y se nos contestó
que "el Servei de Patrimoni no ha adquirit cap bé patrimonial".
2. Dado que por prensa hemos tenido conocimiento de la compra de los castillos de
Sant Miquel del Fai y de Talamanca.
SOLICITO:
1. Desde que aplicación o aplicaciones presupuestarias se compran los castillos
de Sant Miquel del Fai y de Talamanca.
2. ¿Cuáles son los criterios seguidos para seleccionar la compra de esos bienes
inmuebles?
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, va ser tramesa en data 27 de març de 2019 i diu:
Per escrit de data 18 de febrer de 2019, registre d’entrada núm.1900003299 vàreu demanar
la informació següent:
- Des de quina aplicació o aplicacions pressupostàries es van comprar els castells de Sant

Miquel del Fai i de Talamanca.
- Quins han estat el criteris seguits per a seleccionar la compra d’aquests béns?

En relació amb la primera pregunta s’informa que l’espai de Sant Miquel del Fai es va
adquirir en data de 22 de juny de 2017 i la seva despesa es va imputar a les partides
següents:
G/14302/93300/62200, a la qual es va imputar la despesa dels béns immobles i
G/14302/93300/62500 a la qual es va imputar la despesa dels béns mobles.
Pel que fa al Castell de Talamanca, aquest es va adquirir en data de 10 de desembre de
2018 i tota la despesa es va imputar a la partida G/14302/93300/68901.
En relació amb els criteris seguits per a seleccionar les compres d’aquest béns s’informa
que ambdós béns tenen la catalogació de Béns d’Interès Nacional (BCIN); en ambdues
adquisicions va ser el territori, mitjançant els representats municipals o comarcals, que van
tenir coneixement de la voluntat de la propietat de vendre els immobles; els que van posar
en contacte els propietaris amb la Diputació de Barcelona i en els expedients de cada
adquisició hi figuren els informes emesos pels tècnics de la Diputació justificant la seva
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compra per l'interès cultural, al qual s’afegeix el valor natural en el cas de Sant Miquel del
Fai.
Cal assenyalar que tots els decrets apareixien a les relacions que s’envien tant als membres
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans,
com als membres del Ple als efectes de donar-ne compte en les corresponents sessions.
Restem a la vostra disposició per ampliar aquesta informació i per a tot allò que considereu
necessari.

4. Pregunta, formulada en data 4 de març de 2019 pel Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes apartados:
1) Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones,
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y
descripción), que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera
de las entidades que conforman su sector público, con Acció Cultural del País
Valencià.
Para cada una de las subvenciones y transferencias recibidas por Acció Cultural
del País Valencià para estos ejercicios nos gustaría poder acceder a los
correspondientes expedientes.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 20 de març de 2019 i diu:
En resposta el vostre escrit de 4 de març de 2019 amb número de registre 1940019224, en
relació a Acció Cultural del País Valencià, us trasllado la informació facilitada per la
Intervenció General d’aquesta corporació, detallada en full annex.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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5. Pregunta, formulada en data 4 de març de 2019 pel Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes apartados:
1. Sería de nuestro interés conocer de cada una de las aplicaciones presupuestarias
del presupuesto de gastos de 2018 relacionadas a continuación, a fecha
31/12/2018, acerca de su presupuesto final (incluyendo las modificaciones) y las
Obligaciones Reconocidas.
G/ 13200 / 94100 / 45000
G/ 10500 / 94100 / 45000
G/ 1B000 / 94100 / 75000
G/ 10500 / 94100 / 75100
G/ 10500 / 94100 / 45001
G/ 1B000 / 94100 / 45001
G/ 10500 / 94100 / 45100
G/ 10500 / 94100 / 45101
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G/ 10500 / 94100 / 45330
G/ 10500 / 94100 / 45331
G/ 10500 / 94100 / 45333
G/ 10500 / 94100 / 45370
G/ 50400 / 94100 / 45370
G/ 14301 / 94100 / 82020
G/ 50500 / 17210 / 76500
G/ 50500 / 17210 / 76262
2. Sería de nuestro interés conocer de cada una de las aplicaciones presupuestarias
del presupuesto de gastos de 2018 relacionadas a continuación, a fecha
31/12/2018, acerca su presupuesto final (incluyendo las modificaciones) y las
Obligaciones Reconocidas.
G/ 13200 / 94100 / 45000
G/ 10500 / 94100 / 45000
G/ 1B000 / 94100 / 75000
G/ 10500 / 94100 / 75100
G/ 10500 / 94100 / 45001
G/ 1B000 / 94100 / 45001
G/ 10500 / 94100 / 45100
G/ 10500 / 94100 / 45101
G/ 10500 / 94100 / 45330
G/ 10500 / 94100 / 45331
G/ 10500 / 94100 / 45333
G/ 10500 / 94100 / 45370
G/ 50400 / 94100 / 45370
G/ 14301 / 94100 / 82020
G/ 50500 / 17210 / 76500
G/ 50500 / 17210 / 76262
3. Sería de nuestro interés conocer a fecha de 31/12/2018, el importe total de la
deuda (relacionada por tipología, antigüedad y la fecha esperada de extinción de la
misma) contraída por la Generalitat de Catalunya, o cualquiera de las entidades
que conforman su sector público, con la Diputación de Barcelona, o cualquiera de
las entidades que conforman su sector público.
4. Sobre el convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y la Diputació
de Barcelona, para el desarrollo del “Pla Extraordinari d’Assistència Financera
Local 2018”, sería de nuestro interés conocer a fecha de 31/12/2018, el importe
total que ha aportado la Diputació de Barcelona y el importe total que la Generalitat
de Catalunya ha devuelto a la Diputación de Barcelona en virtud de dicho
convenio.
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I el mateix dia 4 de març, el grup va presentar, també, la pregunta següent,
relacionada amb l’anterior.
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes apartados:
1. Dejar sin efecto la petición anterior de fecha 4 de marzo de 2019, con número de
registro 1940019228, y sustituirlo por los siguientes apartados 2) y 3) de la
presente petición de información.
2. Sería de nuestro interés conocer del presupuesto de gastos de 2018 a fecha
31/12/2018, para cada una de las aplicaciones presupuestarias vinculadas con la
Generalitat de Catalunya, las entidades que conforman el sector público de la
Generalitat de Catalunya y los Consells Comarcals, su presupuesto final
(incluyendo las modificaciones) y las Obligaciones Reconocidas.
3. Sería de nuestro interés conocer a fecha de 31/12/2018, el importe total de la
deuda (relacionada por tipología, antigüedad y la fecha esperada de extinción de la
misma) contraída por la Generalitat de Catalunya, o cualquiera de las entidades
que conforman su sector público, con la Diputación de Barcelona, o cualquiera de
las entidades que conforman su sector público.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat tramesa en data 28 de març de 2019 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1940019304 amb data 4 de març de
2019, us informo que d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, els codis de la classificació
econòmica de les despeses vinculats amb la Generalitat de Catalunya són els següents:
Article 45. A comunitats autònomes.
Concepte 450. A l’Administració general de les comunitats autònomes.
Concepte 451. A organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.
Concepte 452. A fundacions de les comunitats autònomes.
Concepte 453. A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes
públics dependents de les comunitats autònomes.
Article 75. A comunitats autònomes.
Concepte 750. A l’Administració General de les comunitats autònomes.
Concepte 751. A organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.
Concepte 752. A fundacions de les comunitats autònomes.
Concepte 753. A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes
públics dependents de les comunitats autònomes.
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Així mateix, les despeses vinculades amb els consells comarcals es classifiquen segons els
següents conceptes de la mateixa classificació:
Concepte 465. A comarques
Concepte 765. A comarques
I d’acord amb la seva sol·licitud s’adjunta la relació de partides de la liquidació de 2018 per
aquests conceptes.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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6. Pregunta, formulada en data 4 de març de 2019 pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
1)

Sería de nuestro interés disponer una copia con el detalle de cada una de las
aplicaciones presupuestarias de la liquidación del Presupuesto 2018 del Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 27 de març de 2019 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1940019325 amb data 4 de març de
2019, adjunto llistat amb les aplicacions, tan d’ingressos com de despeses, del Consorci
Parc Agrari del Baix Llobregat. D’aquesta informació ja en disposaven atès que és un dels
documents que formava part del decret de liquidació del pressupost del 2018 del qual es va
donar compte en el plenari del mes de febrer.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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7. Pregunta, formulada en data 4 de març de 2019 pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
1) Sería de nuestro interés disponer una copia con el detalle de cada una de las
aplicaciones presupuestarias de la liquidación del Presupuesto 2018, el Balance de
Situación a 31/12/2018, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2018, de la XAL
(Xarxa Audiovisual Local, SL ).
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 20 de març de 2019 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1940019326 amb data 4 de març de
2019 us trasllado resposta en els mateixos termes que us vam indicar en l’escrit de 29 de
gener d’enguany, sol·licitant tenir coneixement de l’estat de comptes de la XAL.
Us informo que aquesta es regeix pels articles 253 fins al 284 de la Llei de Societats de
Capital.
A data d’avui els comptes de la societat estan en fase de formulació, concretament sota la
verificació d’auditoria externa, obligatòria segons l’article 263-1. És pràctica habitual de la
societat formular els comptes conjuntament amb l’informe d’auditoria externa i tal i, com està
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previst a l’article 253- 1, els comptes seran formulats pels administradors dins dels terminis
legals. Un cop formulats resten a disposició dels membres de la Junta General segons el
que assenyala l’article 272 de la mateixa llei. Tot això, sens perjudici les accions de control a
posteriori que la Intervenció General de la Diputació de Barcelona pot exercir.
Per aquest motiu i fins a l’acabament de la seva formulació no disposarem de la informació
sol·licitada.

8. Pregunta, formulada en data 5 de març de 2019 pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
1)

Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, cada una de las aplicaciones presupuestarias vinculadas con
los proyectos Educació 360 y Escola Nova 21, su presupuesto final (incluyendo
las modificaciones) y las Obligaciones Reconocidas.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 27 de març de 2019 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1940019530 amb data 5 de març de
2019, adjunto llistat amb les aplicacions pressupostàries vinculades amb els projectes
Educació 360 i Escola Nova 21 des de l’any 2015, facilitat des de la Gerència de Serveis
d’Educació.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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9. Pregunta formulada, en data 18 de març de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes apartados:
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones,
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y
descripción), que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de
las entidades que conforman su sector público, con “El Consell de Diplomàcia Pública
de Catalunya (DIPLOCAT)” .
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat tramesa en data 28 de març de 2019 i diu:
Benvolgut diputat,
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1940021936 amb data 18 de març de
2019, us trasllado la informació facilitada per la Intervenció General d’aquesta corporació.
2016
Fase
AD
O
AD
O
AD
O
O
O
O

Operació
Projecte impuls projecció internacional
Pagament final DIPLOCAT Pojecte Impuls projecció internacional
Projecte impuls projecció internacional
Pagament final DIPLOCAT Pojecte Impuls projecció internacional
Aportació 2016 despeses corrents
1rt Trimestre aportació ordinària 2016
2n Trimestre aportació ordinària 2016
3r Trimestre aportació ordinària 2016
4rt Trimestre aportació ordinària 2016

2017
Fase
Operació
AD Aportació 2017 despeses corrents
O
1rt i 2n Trimestre aportació ordinària 2017
O
3r Trimestre aportació ordinària 2017
O
4rt Trimestre aportació ordinària 2017
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

Import
16.000,00
15.702,81
8.000,00
8.000,00
70.000,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00

Import
70.000,00
35.000,00
17.500,00
17.500,00
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10. Pregunta formulada, en data 19 de març de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes apartados:
1)

Relacionado con el proyecto de rehabilitación del Paraninfo de la Escuela
Industrial, nos gustaría conocer para cada uno de las aplicaciones
presupuestarias relacionadas con el mencionado proyecto: la totalidad de
obligaciones reconocidas, los pagos efectuados, los gastos autorizados, y los
gastos comprometidos, por la Diputación de Barcelona a fecha de hoy.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat tramesa en data 27 de març de 2019 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1940022454 amb data 19 de març de
2019, us adjunto el document elaborat des de la direcció de Serveis d’Edificació i Logística,
amb els conceptes, que corresponen a l’únic expedient 2014/0009799 relacionat amb el
projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments del Paranimf, a nivell de despesa
autoritzada, crèdit compromès, obligació reconeguda i pagament. Moltes de les partides
estan en curs d’execució i per aquest motiu, hi ha una diferència visible entre l’import
autoritzat i el pagat.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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11. Pregunta formulada, en data 20 de març de 2019, pel Grup Esquerra
republicana de Catalunya-Acord Municipal, que diu:
JOSEP-RAMON MUT i BOSQUE, president del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal a la Diputació de Barcelona, us sol·licito la següent
informació :
-

La Diputació de Barcelona ha realitzat algun Pla d'accessibilitat a la via pública pel
municipi de Viladecans (PAM)?

-

Si la pregunta és afirmativa, quin cost ha tingut? Qui s'ha fet càrrec d'aquest cost?

-

Si la resposta és que només ha finançat el PAM la DIBA, per què no s'ha
cofinançat amb I'Ajuntament de Viladecans com passa en altres municipis?

-

De l'apartat "Antecedents i dades de partida" del PAM voldríem saber la data de
captura de les següents dades:
- Dades espai públic amb els passos de vianants entrats en els sistemes de
delineació propis de la gestió d'urbanisme.
- Diferents capes de cartografíes pròpies de I'Ajuntament, tant del departament .
de GIS com d'urbanisme, manteniment i serveis de l'Ajuntament.
- Treball de camp proporcionat per I'Ajuntament.
·

-

Voldríem les dades que I'Ajuntament de Viladecans va lliurar a la DIBA per
realitzar el PAM.

-

A data d'avui, I'Ajuntament de Viladecans ha sol·licitat la realització d'un nou
PAM?

Pregunta pendent de resposta.
12. Pregunta formulada, en data 21 de març de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
Miguel-Ángel Ibáñez Giner, President del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, passo a
formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Voldríem fer unes qüestions relacionades amb els projectes d’urbanització del barri de
Sant Roc de Sant Vicenç dels Horts:
1.

Si la Diputació de Barcelona està realitzant o té previst alguna actuació en la
urbanització de Sant Roc.
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2.

Si s’estigués duent a terme, o s’hagués planificat dur a terme alguna actuació ens
agradaria accedir a la documentació de l’expedient.

3.

Ens agradaria conèixer l’import total de l’actuació prevista, i com es repartirien el
finançament del projecte entre l’ajuntament Sant Vicenç dels Horts i la Diputació
de Barcelona.

4.

Ens agradaria conèixer els terminis previstos per a l’execució de l’actuació,

5.

Ens agradaria saber quin és l’estat de l’execució a data d’avui.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, va ser tramesa en
data 27 de març de 2019 i diu:
En relació a la pregunta del grup de Ciutadans, registrada en data 21/03/2019 amb número
d’expedient: 2019/0001508, es respon detalladament a continuació:
1) Si la Diputació de Barcelona està realitzant o té previst alguna actuació en la
urbanització de Sant Roc.
2) Si s’estigués duent a terme, o s’hagués planificat dur a terme alguna actuació ens
agradaria accedir a la documentació de l’expedient.
En el mes d’octubre de 2018 els ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts (SVH) i Santa
Coloma de Cervelló (SCC) es van posar en contacte amb la Diputació de Barcelona,
interessats en els recursos que s’ofereixen en Catàleg de Serveis dins el programa
d’Urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Volien conèixer la possibilitat de sol·licitar
recursos de suport tècnic (un projecte de reparcel·lació i un d’urbanització) per a la
urbanització de Sant Roc, que ambdós termes municipals comparteixen.
En els mesos següents es van realitzar reunions tècniques amb els ens locals i amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, per a conèixer l’estat, complexitat i antecedents de la
urbanització de Sant Roc, així com les tasques pendents.
L’Ajuntament de SVH (conjuntament amb l’Ajuntament de SCC) va formular dos
sol·licituds de suport tècnic relatives al Barri de Sant Roc en data 1 de febrer de 2019, en
el marc del Catàleg de Serveis 2019. Concretament:
1. el “Projecte de reparcel·lació del barri de Sant Roc” dins el recurs Estratègies i
instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits
2. el “Projecte d’urbanització del barri de Sant Roc” dins el recurs Projectes
d'urbanització en urbanitzacions amb dèficits.
Ambdós recursos s’ofereixen de forma coordinada pels centres gestors responsables
(Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats i Gerència de serveis
d’Equipaments, Infraestructures urbanes i Patrimoni arquitectònic, respectivament).
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S’adreça a teixits definits i regulats en la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i
millora d'urbanitzacions amb dèficits, que compten amb un sistema de gestió per
Cooperació.
El termini de sol·licituds d’ambdós recursos va tancar el 7/02/2019.
El sistema de concessió del recurs Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions
amb dèficits és el de concurrència competitiva. Està previst que el dictamen de concessió
de les sol·licituds es porti a aprovació de la Junta de Govern de l’11 d’abril de 2019. A data
d’avui, el “Projecte de reparcel·lació del barri de Sant Roc” ha estat valorat favorablement i
així consta en l’informe d’instrucció validat per l’Òrgan Col·legiat en 12 de març.
El sistema de concessió per al recurs Projectes d'urbanització en urbanitzacions amb
dèficits és el de concessió directa en concurrència. La seva aprovació es farà mitjançant
Decret en el proper mes d’abril. A data d’avui, el “Projecte d’urbanització del barri de
Sant Roc” ha estat valorat favorablement pel centre gestor, pendent d’informe d’instrucció.
3) Ens agradaria conèixer l’import total de l’actuació prevista, i com es repartirien el
finançament del projecte entre l’ajuntament Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de
Barcelona.
El cost estimat aproximat del “Projecte de reparcel·lació del barri de Sant Roc”, tal i com
recull l’informe d’instrucció abans esmentat, és de 95.000 euros (iva inclòs). El finançament
de l’actuació –tal com s’estableix en la definició del recurs en el Catàleg de Serveiscorrespon al 100% als ajuntaments beneficiaris de l’actuació, atès que es tracta d’una
despesa urbanística que podria ser repercutida en els propietaris. Les condicions de
cofinançament i els terminis d’execució dels treballs quedaran recollides en el conveni de
col·laboració entre la Diputació i els ens locals beneficiaris.
El cost estimat del projecte d’urbanització de Sant Roc està pendent de valoració. En aquest
cas, els ajuntaments beneficiaris han de cofinançar el 30% del cost de la redacció del
projecte.
4) Ens agradaria conèixer els terminis previstos per a l’execució de l’actuació,
5) Ens agradaria saber quin és l’estat de l’execució a data d’avui.
L’inici de les actuacions sobre el Barri de Sant Roc estan inicialment previstes en l’últim
trimestre de 2019. Els tràmits pendents són:
1. Aprovació del Dictamen per Junta de Govern: prevista per l’11 d’abril de 2019.
2. Tramitació i aprovació d’un conveni de cofinançament i col·laboració entre
Diputació i els ens beneficiaris per a establir les condicions de redacció,
cofinançament i terminis d’execució dels treballs: maig 2019.
3. Tramitació del expedients de contractació, que es preveu fer de forma coordinada
entre els dos Centres Gestors, per als 2 recursos sol·licitats. Juliol 2019 – Setembre
2019
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Atès el procediment de contractació i la complexitat i incidències d’aquests tipus
d’actuacions, s’estima que cas de no presentar-se dificultats sobrevingudes, la finalització
dels treballs amb la inscripció del projecte de reparcel·lació al Registre de la Propietat i el
projecte d’urbanització es produiria dins l’any 2021.

13. Pregunta formulada, en data 21 de març de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, Diputado Presidente del Grupo Ciutadans – Partido
de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
1)

Agradecemos su pronta respuesta a nuestra solicitud con registro de entrada
1940019326 y con fecha 4 de marzo de 2019.
De acuerdo con el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad
está obligada a formular sus cuentas anuales, en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del cierre del ejercicio social.
Así pues, como el próximo 31 de marzo las cuantas anuales ya deberán estar
formuladas, sería de nuestro interés para el próximo 1 de abril disponer de una
copia con el detalle de cada una de las aplicaciones presupuestarias de la
liquidación del Presupuesto 2018, el Balance de Situación a 31/12/2018, y la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2018, de la XAL (Xarxa Audiovisual Local,
SL ).
Somos conscientes que las cuentas anuales que nos facilitarán estarán todavía
sujetas al informe de auditoría y a ser aprobadas por la Junta General de
acuerdo con lo establecido por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a pesar de lo cual reiteramos nuestro interés en disponer de las mismas.

Es lliurarà la informació tan bon punt es disposi d’aquesta.
14. Pregunta formulada, en data 22 de març de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes apartados:
Les agradecemos que nos hayan facilitado una respuesta tan rápida a nuestra
pregunta de 4 de marzo de 2019 con el número de registro 1940019224. Lo que
solicitaríamos ahora, es tener acceso a los expedientes de contratación para cada una
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de las siguientes cinco subvenciones y transferencias recibidas por Acció Cultural del
País Valencià.
Acció Cultural del País Valencià.
GASTOS A FAVOR DE ACCIÓ CULTURAL
PAÍS VALENCIÀ

CONCAT

Nº DOC.

FECHA PAG.

FECHA
CONTAR.

DOC. COMP.

1504012507

1000065736

23/04/2015

29/04/2015

1000084709

25.000,00

1504022583

1000110500

20/03/2015

10/06/2015

1000129390

60.000,00

1604013749

1000064903

07/05/2016

05/05/2016

1000084532

80.000,00

1704025261

1000110916

24/06/2017

15/06/2017

1000124049

60.000,00

1804026124

1000114551

17/06/2018

19/07/2018

1000161042

30.000,00

TOTAL

IMPORTE

255.000,00

En data 27 de març de 2019, des de la Secretaria General, es va donar resposta
indicant el següent:
En relació amb la petició adjunta, en la qual sol·liciteu accés a diferents expedients, us
comuniquem que quatre d’ells els teniu a la vostra disposició a la Gerència de Serveis de
Cultura (Sra. Lomas, ext. 22271).
Pel que fa al segon expedient, tramitat en 2014 des de l’àmbit de Presidència, el podeu
consultar en el meu despatx (Servei de Secretaria).
Com sempre, restem a la vostra disposició per a tot allò que considereu necessari.

15. Pregunta formulada, en data 22 de març de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes apartados:
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones,
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y
descripción), que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de
las entidades que conforman su sector público, con las siguientes tres entidades:
- Escola Valenciana
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- Moviment de Renovació Pedagògica
- Fundació Jaume Bofill
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 27 de març de 2019 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1940023332 amb data 22 de març de
2019, us adjunto la informació que figura als expedients de la Gerència de Serveis de Cultura.
ANY

IMPORT

DESCRIPCIÓ

2015

DATA
DECRET
22/04/2015

60.000€

2016

10/05/2016

60.000€

2017

28/07/2017

25.000€

2018

27/09/2018

25.000€

Activitats de promoció de l’ús social del valencià
dins de la província de Barcelona
Activitats de promoció de l’ús social del valencià a la
província de Barcelona
Activitats de promoció de l’ús social del valencià
dins de la província de Barcelona
Nosaltres, pel valencià-activitats a la província de
Barcelona

Respecte a les subvencions al Moviment de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume
Bofill, no s’ha tramitat cap expedient des d’aquesta Gerència.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

També, en data 27 de març de 2019, es va donar resposta escrita a les preguntes
formulades oralment per l’Il·lm. Senyor Puigcorbé a la sessió plenària celebrada en
data 28 de febrer de 2019.
Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: KOSWD6GUkZI/3OYVf48YEbKMQ0rmTt3xmWQSqXlMugA=
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 13 hores i 35 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

